
(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 





᾽ν ο πϑας ἘΞ} τὰ τε γλαν, γυ. ᾿ 







ΤῇΘ ᾿πίοΓπαίοπΠ Δ] 

ΟΥγἰτ4] (οπιπιοηίαγν 
Οὐ ἴδ ον ϑεογίρίιγεϑ οἱ {πε ΟΙά δηά 

Νενν Τεϑίδπιοπίϑθ 

ΕΠΙΤΟΙΒ᾽ ΡΚΕΕΑΓΕ 

Υ͂ 1 ..ς 8ἅτ6 πονν ᾿νιεΐογε {Π6 0.00 }}6 πα ΠΥ (ΟΠ ΠΏ ΔΤΊ65. 
τ τεη ὈΥ Πεἰδῃ δηα Απιογίσδι αἰ νίηςβ, οὐ ἃ θορι]αι 

οὐ Ποιυη]ειῖςαὶ οἰαταοῖετ. 7591. Οαριὀγίίρς διδίε ,ω» 

«δωλοοίς, τῆς Ζακώῤοοζς “ον, δίῤίς Οὐασεες αν οὐ γίψαίε διμιύεηές. 

7λε ϑῤεαξενς Οονυμοηία νυ, 7 ῥοῤμέαγ Ουπινιεηία»}) (ϑομαίη, 

7: χροείίογ'ς δδέῤί, ἀῃὰ οἴμεὺ δἰπλ]αῦ βογῖθθ, πᾶν {Π6}1 

5ρδοῖδὶ υἱασα ἀηεἰ ππροτίῆςθ. Βυῖ τΠ6Ὺ ἀἄο ποῖ δηΐϊοσ ἰηΐο {116 

βε]ὰ οἵ Οτίτῖ αὶ ΤΠ} υἱ᾽οαἹ ϑοϊγοϊαγβιῖρ οσοιυρίθα ὈΥ 5110}} βϑγίοβ οἱ 

Οὐοιμιηθηίατίεβ. 85. 105. ΑἸμγοροίαςοίες ἐχέρεεελος απαῤκελ τμνι 

«Α΄. Τ', 1)ὲ Δ ειτο 5. Αἴμγξοζζαςοίες ἐχενοίδελες απαάδμελ σιν 

ΟΝ. 7Ζ:; Μενετ᾽ 5. αὐ ἑφελ-εχορσοίσονεν Αουμιομαῦ, ΚΟ δπὰ 

Πε θεῖ 5 5᾿δμἔδεδεγ σονωμονίαγ δῶ ἀας ΑΙ. 7., [ἴ(ληρε᾿ε 

ΖΑεούοσίεελ- λον οίΐεεδος ίδεποογς, Νονδοκ᾽ 5 αηξορισισηα» 

Ζιωμ ΑΙ. ΤΙ ; Ἡοϊιζταδηη᾽ 5 ἡ]αμξονσηία» πορ δῖ, 7: ϑαενεοταὶ 

οὗ 1με86 ἤάνα ὕβδὴ ἵγαῃβ]αῖθα, δάϊτθα, απ ἴῃ 5οΠ}Ὲ σα565 δ ]αγροα 

δΔηά δάαρῖεά, ἔογ ἴῃ6 15} 15}-5ρεακίησ μι 0]. ; οἴ οτα ἀγα 1} 

ῬτΟς685 οὗ ἰγαηβίδιΐοη. Β᾽ιῖ πὸ σογγεβροη ηρ, 5665 ὮΥ Βτί εἰπῇ 

ΟΥ Αἰπεποδῃ αἰνί ηὲ5 ἢα5 ἢ! Πετίο Ὀδει ργοάιιςεά. ΤΠ ᾺῪ ἰγᾶ5 
Ὀεεπ ῥγεραγεά ΠΥ βροςία] (τη θηϊατγίεβ ὉῪ Οἤθγπο, ΕἸ] σοι, 

ΚΑΙϊδοῦ, Πὐρπιίοοῖ, Ροιυνης, ἸΜεβίοςοιῖι, δπὰ οἴμοι; δηΐ ἴἢ6 

τίπηε Πιᾶ5 σοιης, ἴῃ 116 μιά σιηεηῖ οὐἨ τῃ6 ῥτο)θοΐουβ οὐ 1115. δινῖθτ- 

Ῥτίδα, ν θη ἰΐ ἰδ ὑγδοῖοα θα τὸ σου πα Βτί («ἢ ἀη] ΑἸνθγίοδῃ 

ΒΠΠοίαῖθ ἴῃ πὰ ητοάποιϊίοη οἵ ἃ ετιϊσαὶ, ςσοπ γοθηβίνε 

ΟὐοιπηεηϊαγΥ {{πῶΐ ΜΝ} 16 ἀ γθαβ: οἵ πιοάθγῃ υἱ υ] αὶ ΞΟ Ο] ασβῃ ρ. 

δῃὰ ἴῃ ἃ ὨλδΆσοΓα ἰελι] 115 ν31). 



ΤῊΕΞ ΪΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἸΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ͂ 

Μεβθῖβ. Ομδυῖεβ ϑου ΠΟΙ 5 ὅοη5 οὗ Νὸν Ὑοσκ, δηὰ Μεββιβ. 

Τ. ἃ Τ. ΟἸΙαγκ οἵ Βάϊηθυγρῃ, ὑτοόροόβα ἴὸ ριυ Ὀ]Π 15 δυο ἃ 56.165 

οἵ Οοπιπιθηίδσιεβ οὐ ἴῃς ΟΪὰ δηὰ Νεινν Τεβίαπηεηῖβ, τη εγ (6 

δα! ουβῃΐρ οἵ Ρτοί. Ὁ. Α. Βειοοβ, Ὁ.Ὁ., Ὠ.1πτ, ἴῃ Αὐπογίοα, ἀπά 

οὗ Ρτοΐ. 5. Ε. ὈΚΙΝΕΚ, Ὠ.Ὁ., 1).1μῖπὸ|, ἔοτ ἴῃς ΟἹά Ταβίαπιθηῖ, δἀπὰ 

τς εν. ΑἸΕΒΕΡ ΡΕΌΜΜΕΚΝ, 1).1)., ἔογ ἴῃς Νεὲν Τοβιαπιοηΐῖ, ἱπ 

Οτεαῖ Βγίϊδίη. 

ΤἼδ Οοπιπιδηϊαγίοθβ νν}}} 6 ἰπτογηδιίὶοηδὶ δηὰ ᾿πιεγ- ΟΠ 655] ΟὨ δ], 

δηὰ ν}}}} Ὀ6 ἴδε πΌμ] Ῥο θπη οι] δηα δοοϊδβίαϑι οὶ ἷ45. Ὑ ΠΟῪ 

Μ1} "6 Ὀαβθα τροὴ ἃ ἱποτοιρῇ οἰ τἰσΑ] βιάγ οἵ ἴΠ6 οτὶρίπαὶ ἰοχίβ 

οἵ τῆς ΒΙ0]6, δῃηά τροη στ εἰσαὶ πλθῖ πο 5 οἵ ἱπιεγργείδιίοη. ὙΠΟ 
8ἃῖ6 ἀεδίρπθα οἰ ]εγ ἔογ βιιιάθηϊβ ἀπα οἰογρυπιθη, δηὰ νν}}} ὈῈ 

τ [6 ἴῃ ἃ σομηρδοῖ 51}]56. Εδςῃ ὈοΟΚ Ψ}}} 6 γγεοθάδα Ὦγ δῃ 

Ιμττοάιοτίοη, βιδιίηρ {Π6 ταβ] 5 οὗ οὐ εἰ οἰβην προη 11, ἀη ἃ ἀἰδβοιιβε- 

ἰῃξ ἱπιραγιῖα! }Υ τῆ αιθβίίοιβ. 51}}} σταπηαϊ ἷηρ ορεη. Τῆς ἀδσῖδι]5 

οὗ οτἰτἰεΐβηι νὉ}}} ἀρ θαγ ἴῃ τπεῖτ ὑσορεῦ ρυΪδοθ ἴῃ της Ὀοάγ οἵ [6 

Οὐοπιηθηΐαγσγ. Ἑδοῇ βθοϊίοη οὗ ἴῃ6 Τεχῦ Ψ}}} ὕβ ἰηἰτοάπσοα 

ἢ ἃ ρΑΓΑρἤΓαβΘ, ΟΥ̓ δι: ΠΊΔΓΥ Οὗ οομϊοηῖθΒ. Τεομηΐοδὶ ἀδῖα!]5 

οὗ ἰοχίυα! δηὰ ρῃ]οϊορίοδὶ οτ εἰ οἰδαλ κν}}}, 85. ἃ τὰ]ε, ὕβ Κερι 

ἀἰδιϊηςς ἔτῸπὶ πηδίῖοῦ οὗ ἃ ΠΟΤῈ βρΘΠΘΓΑ] ΟΠ δγδοίογ ; δηὰ ἴῃ [ἢ6 

ΟΙα Τεβιδιηθηῖς {πὸ Ἔχοροῖῖοαὶ ποῖδβ ν}}} ὕε ἀιγδηρθά, 85 ἴὯΣ 85 

ΡΟΒΒΙΌ]6, 580 85 ἴο ὕ βενί θα ἰο βιάθηῖς ἠοῖ δοηϊδίπῖεα νυ ἢ 

Ἡδῦτεν. Τῆς Ηἰβίογυ οὗ [πϊογργείδιίου οὗ ἴῃ6 ΒοΟΚΒ ν}}} θα 
ἄδαῖϊτ αν ἢ, ἤδη ΠΘΟΘββασυ, ἰῃ ἴπ6 [Ιμἰτοαιιοιίοηβ, ν᾿ ἢ οτὶ τ 4] 

Ποῖο65 οὗ [ἢ τηοβῖ ἰπρογίδηϊ ᾿ἰτογαῖιτα οὗ [6 βιιυῦ]εςῖ. ἨἩ!ἰβίογίοδὶ 

ἀπὰ Ατομοϊορίοαὶ πιεβιίοηβ, 485. εἰ 85 πιεβίίοῃβ οἵ Βἰ 0] 1 Αἱ 

ΤΒΘΟΪΟΡΥ, τα ᾿μοϊυάδα ἴῃ τἢ6 μ]4η οὗ ἴῃῇ6 (οπηπιθηΐαγίεβ, Ὀυζ 

ποῖ Ρτδοῖίςδὶ οὐ Ηοπη]ειίοαὶ Εχθροδῖὶβ ὍΤὴ6 ψοΪυπηθ5 Ψ}}] οο- 

ϑι{τπ|6 ἃ ὉΠ᾿ ἔοτιν 56 165. 



Το [πἰογπδίϊοπδ! (ΓΙ ἶ04] (ὐπιπι  Π ἍΓΥ 

ΑΚΒΑΝΟΘΈΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΜΕΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΒΒ 

ΤΗΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

ΘΕΝΕΒΙΒ. Τῆς εν. ἸΟῊΝ 5ΚΊΝ  π, Ὁ. Ὁ., Ῥυίηοῖραὶ δηὰ Ῥτοίεβϑογ οἱ 

ΟἸά Τεβίαπιθηῖ [δηρύυαᾷζε ἀπά 1{τεγαῖατα, Οο]]ερε οἱ Ῥτεβογιοσίδῃ ΟΠυγοἢ 
οἱ Επρ᾽δηάᾶ, (καπιθτίάρε, Επρ αηὰ. 

ἘχοῦΌυδ. Τῆς εν. Α. Ἐ. 5. ΚΕνΝΝΕῃῦΥ, Ὁ. Ὦ., Ῥσγοίεσβοσ. οὗ Ηδῦγεν, 
ὕαἰνεγϑῖν οὐ Εαϊηαγρἢ. 

κενιτιουδ. 1. Ε. 5ΘΤΕΝΝΙΝΟ, Μ.Α., Ἑεϊονν οἵ Ν᾽ δάμαπι ζο]]εσε, Οχίογά, 

᾿ΝΟΜΒΕΗΒ. Τῆς Εεν. Ο. Βύσηαναν Οκαὺῦ, ὮὉ.Ὦ., Ῥγοίεββοσ οἵ ΗἩδῦγεν, 
Μαδῃβῆεὶὰ (ο]]ερε, Οχίοσά. [σιν Κεαά». 

ὈΕΟΤΕΠΟΝΟΜΥ. Τῆς Εεν. 5. Ε. Ῥκινεκ, Ὠ.Ὦ., Γ᾿ 11π., Ἀερία5 Ρτο- 
[εδϑοσ οἵ Ηεῦτεν, Οχίοτσά. ἴσου Αεαάν. 

ΌΒΗυΑ. Τῆς Ἂν. ΟΈΟΚΟΕ ΑΠΑΜ ὅΜιτη, ὮὨ.Ὦ., 1.1,.., Ῥτοέδϑϑβοσ οἵ 
Ἠεῦτεν, ᾿ηἰϊεὰ Ῥτες ΟΠατος Οο]]ερσε, ΟἸαβρον,. 

ϑνυθῦαξβ. Τῆς Ἐξεν. ΟΈΌκΟΕ ΜοΟομΕ, Ὁ. Ὦ., 11,..}., Ῥτοίεδββογ οἵ ΤΉςοὶ. 
ΟΕΥ, Ηκατγναγὰ ἰὐ ηἰνεγβίῖγ, Οδπιτ σε, Μαβ5. [νσιο Κεαών. 

δβαμυει. Τῆς Βον. Η. Ρ. ὅμιτη, Ὠ.Π), Ρσγοίεεοτ οἵ Οἱά Ταεβίαδπγεης 
Ἰ1ιἸτεταῖατο δὰ Ηἰβίογυ οἵ ᾿λ εἰ σίου, Μεδάνηηις, Πα, [ΔΜοτυ Α'εαάν. 

ΚΜΙΝΩΒ. Τῇε εν. ΕΚΑΝΟΙ5 ΒΕΟΥ͂Ν, Ὁ.Ὁ., Π.Ιμτς., 11,.Ὁ., Ρτοβίάθπης 
δηὰ Ρτοίεββου οἔἱ Ηεῦτενν δηὰ (ορπαῖς [,ηριᾶρεθ, ἰπίοη ΤὨεοϊορίοαὶ 
ϑεπιίηαγγ, Νενν ότι (ἴγ. 

ΟΗἩΒΟΝΙΟΙΕΘ. Τῆς εν. ΕΡΑΚῸ ἴ,. Οὐξτιβ, Ὠ. Ὦ., Ρτγοΐεςβου οὗ 
Ηεῦτεν, γαῖς [Πηἱνεγϑὶγ, Νενν δνεπ, (οπη, 

ἘΖΗΑΑΝΌ ΝΕΒΕΜΙΑΗ. Τῆς εν. 1,.Ν. ΒΑΤΤΕΝ, Ρἢ. ὮὉ., Ὁ. Ὁ., Πδεοῖος 

οἱ 51. Μαγκβ Ὁβυγοῆῦ, Νὲνν Ὑοτκ Οἰτγ, βοπιδιίπις Ῥσγοΐεββογ οἱ Ἡεῦγεν, 
ΡΙΕ. Ὀ νίπτν Βομοοὶ, ΡΣ εἸρῃΐδ. 

ΡΘΑΙΜΒ. Τῇε εν. (ηλβ. Α. Βκιοοβ, Ὠ.Ὁ., Ὁ. ᾿ὐτε., σταάυδ'ε Γτο- 
ἔεϑβϑογ οἵ ΤἼεοϊορίοδὶ Ἐπογοϊοροαϊα ἀπά ϑυπιθοιίοβ, ὕπο ΤὨεοϊορίοδι 
ϑεπιίηαγγ, Νὲν Ὑοτκ. : [2 τοῖς. Δοτυ Ἀεαά» 

ΡΒΟΝΕΗΒΒ. Τῆς Κεν. Ο. Η. ΤοΥ, Ὠ.Ὁ., αὶ,. Ὁ., Ῥτοΐεββον οἵ Ηεῦτεν, 
Ἡκτναγὰ ὕ]πίνετβίιυ, Ὁαπιδτίάσε, Μ4855. [οι Κεαάν. 

94Σ08Β. Τῆς Κεν. 5. Ε. Πκινεκ, Ὁ.Ὁ., Ὠ.1π|., Κερία5. Ῥγοΐεββου οἵ Ηε- 
ὕτεν, Οχίοσά. 



ΤΗΕ ἹΝΤΕΚΝΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΙΒΑΙΑΗ. (αρβ. 1-ΧΧΧΙΧ. τὙμὲε εν. α. Βύσηλαναν Οκαυὺ, ἢ.Ὁ., 
Ῥτοίεββοσ οἱ Ηεῦγεν, Μαπϑῆεὶὰ (ο]]ερε, Οχίοτά. 

ΙΒΑΙΑΗ. (μαρβ. ΧΙ ΚΊΧΥῚ. Τῆς Κδν. Α. 5. Ρεακε, Μ.Α., ἢ.Ὁ., Πθδδῃ 
οἵ τῆς ὙΠεοίορίοαὶ Εδου νυ οὗ {πς Νιοϊοτία {πἰνεγϑίῖν ἀπὰ Ργοίεββδοσ. οὗ 
ΒΙΌ] ΟῚ Εχαρεβὶβ ἰη τ[Π6 {}η]νοτϑιυ οὐ Μαποβεβίεγ, Ἐπρίαηα. 

ΨΕΒΕΜΙΑΗ. Τῇε εν. Δ. Ε. Κικκράτκιςκ, ἢ. Ὁ., Ῥϑδη οἵ ΕἸν, βοπιθεϊπια 
Κερία5 Ρτγοίΐεϑϑβου οἵ ΕΠςΌγονν, (᾿ἀπι τ ρο, Πρ] απά. 

ΕεΖεκιει. Τῆε Κεν. α. Α. οοκε, ΜΌΑ., Οτἱεὶ Ῥτοίθθδον οὔ ἴῃ Ἱπίεγ- 
Ρτείδτοη οἵ Ηοἱγν ϑοτίρίατε, [Τηἱνετγβν οὐ Οχίοτγα, δὰ της ἤδν. ΟἬΛΆΤΕΣ Εν 
ΒυκνεΥ, .1λι., Εδιον δηὰ 1μβοΐατοσ ἰῃ Ἡεὔτον, 51. [ΟΠ ̓5 ΟΟἸ]ερε, Οχίογά. 

ΌΑΝΙΕΙ. Τῆς Ἀδν. ἴΟῊΝ Ρ. ῬΕΤΈΚ5, ΓΠ.1)., Τ).)., Ξοπιειίπης Ῥγοίθβϑου 
οἵ Ηεῦγεν, Ρ. Ε. 1)ινίπἰνγ Θομοοὶ, ΡΒ ΠΔἀθΙρηΐα, τὸν οοῖοτ οἵ 81. 
ΜίομαοΙ᾽5 Ομασοῃ, Νεν, οι (ἴἰγ. 

ΑΜΟΘΒ ΑΝΌ ΠΟΘΕΑ. ΧΥ. Ια. Ηλκρεᾷ, ΡΠ.1)., 101..0., βοπιθιῖπης Ργοβὶ- 
ἀεπῖ οἵ τα ἰ ηἰνεγϑῖγ οἱ (Βίςαρο, ΠΙΪποΐβ. [Δότο Αια έν. 

ΜΙΟΑΗ ΤΟ ΠΑΘΟΑΙ. τοί. ΤΌΗΝ Ρν ΘΜΕΤΙ, {{πἰνογϑν οὐ ΟΠίςσαρο; 
Ρτοί. Ἃ(ἼΤΑΚΙΕΒ Ρ᾿ ΚΑΟΝΑΝα, Π).0}., {πίοη ὙΠ οΟΪορίσα! ϑαπιίπαγγ, Νειν 
γοτκ: ΝΥ. ΠΑΥΕΒ νΆΚ, 1). ἢ., 1.1.0... Βάττον οὐ 72. 7η ορῥοπάθ, Νονν 
γογκ:; Ῥτγοί. Τσ 115. Α΄ Βέννκα. [[ηἴοη ὙΠεοϊορίοαὶ ϑεπιίηαγγ, Νενν Υοτκ, 
δηᾷ Ρτοί. Η. ὦ. ΜιτΌΠ ΕΠ, Π).1)., Βοβίοῃ ἰὐ πίνογξίεγ. 

ΖΕΟΗΔΗΙΑΗ ΤΟΝὄΟΝΑΗ. Γετοί. 11. ὦ. Μιτσπειι,, Ὁ. Ὁ., Ῥτοῦ, ΤΌῊΗΝ 
Ῥ. ΘΜΊΙΤΗ δηά Ρτοί. [. Α΄. ΒΕ ΕΚ. 

ΕΒΘΤΗΕΗ͂. ΤΗς Κἶὰν. 1,..ὄ Β. Ῥάτον, ΡΠ.1)., Ῥγοίοςθοσν οὔ ΠΠεῦγοινν, Τ|ἀτῖ- 
{οτὰ ὙΠεο]ορίοαὶ ϑεπιίπαγυ. [Νσιυ Κεαάᾶν. 

ΕΟΟΙΕΘΙΑΘΤΕΘ. Ρτοί. σκοκὸμ Δ. ΒΆΚΤΟΝ, ΡΒ.)., Ῥτγοίδοβοσ οὗ ΒΙΌ]1- 
οΑ] 1 ἰτεγαίατο, γγη Μίαννε (ὍἸ]ευς, "ὰ. [Δοτο ΑεασὍν. 

ΕυΤΗ, ΘΟΝα ΟΕ ΘΟΝΑΒ ΑΝΌ ἸΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ. Κὲν. ΟΗΑΚ ΕΞ Δ. 
Βκιθοκ, .})., ΠῈ1τὸ, Ῥτοίεβϑου οἵ Ἱ μεοϊορίοαὶ Επογοϊοραιαϊα πὰ ϑγπι- 
ῬοΙΙς5, (πἴοη ΤἼεδοϊορίοαὶ ϑεπιπαγγ, Νν Υοτκ, 

ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

5Ττ. ΜΑΤΤΉΕνν. Τῆς ἴδεν. πού σην Οὐ ΑΤΤῈν, ΜΌΑ,, Ἐεῖονν ἀπά 
1εοἴαγεν ἰπ Ἵ Πεοϊορν δηαὰ Ἡδεῦτεν, Ἐχεῖοσ (ὍἸ] ρος, Οχίοτά, [ίοτο Αἰεαάν. 

5τ. ΜΑΗ͂Κ. Ιον. "ὶ. Ρ. ἀοτῦτιν, Ὁ. 1)ος βοπηοιίτης Πγοίεσδογ οὐ Νὸνν Ταβία- 
ταθηῖ 1 ἰτοταῖατο, Τὶς 15. ΤΠ νην ϑοῃοοὶ, ΠΒΠΔαο ρα, [Δύτο Αἰεαιῖν, 

5Τιιυκε. Τῆς εν. ΑἸΕΚΕΡ ΡΙΌΜΜΕΚ, .1)., βδοπιοῖπιὸ Μαβίου οὗ 
᾿ὐπινετγϑιν Οο]]ερς, Τλυγμδτα. [λίπυ ᾿ἰεαών. 



ΤΗῊΕ ΪἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΘΤ. υΟΗΝ. Ἴδε νεῖν εν. Ιην ΗΈΝΕΥ ΒΕΚΝΑΚΡ, Ὠ.Ὁ., Πεβδῃ οὗ ὅ8ι. 
Ῥδιγίο κ᾽ 5 ἀπά 1 βοΐατγεσ ἱῃ ᾿ἰνίηἰγ, ὑηἰναγϑὶν οὐ Βα ]η. 

ΜΑΗΜΟΝΥ ΟΕ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ.5. ΤῇςἪο δον. ΠΙΑΜ ΘΝ θαυ, Ὠ.Ὁ., 
11..1).,ὄ Δὰν Μαγραγεῖ Ρσοίεββοτ οἵ ἢν ηἱίγ, Οχίοσγα, δα με εν. ΝΥ 1,- 
μΟύσοΗΒΥ Ὁ. ΑἸῈΝ, Μ.Ὰ,, ει ονν δηὰ 1δοίαγεῦ ἴῃ ὈΙν ΠΥ δηὰ Ηεῦτον, 
Ἐχεοῖετ (ο]]ερε, Οχέοτγά. 

ΑΟΤΘ. Τῆς εν. Ὁ. Η. τύυκνεκ, Ὠ.}., Εε ον οἱ Μαράαϊεπ (ο]]ερε, 
Οχίοτά, δπάὰ τῆς εν. Η. Ν. Βατε, Μ.Α., χαπιίηίηρ (Ἰαρ]αἴῃ τὸ τῃς 
ΒΙβμορ οὗ [οπάοηῃ. 

ΒΟΜΑΝΒ. Τῇῆε εν. δ πα Μ βάν ραν, Π.ἢ., 1.1.,Ὁ., μὰν Μίαγραγεῖ 
Ῥγοίεβϑου οἱ [ἱνί πὶῖγ ἀπά ὕβποη οἵ (μσῖϑὶ Οαγοῃ, Οχίοτα, ἀπά τπε ἔδν. 
Α. Ο. Βεξάριλμ, Μ.Α., Ὁ.}., Ῥγίποραὶ οὐ Κίπρ᾽ 5 (ο]]ερε, Ππάοη. 

[ΔῦΌτο Λ'εαάγ. 

ΦΟΗΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. Τῆε Εἰρῃς εν. ΛΆσπ. ΚΟΒΕΚΤΒΟΝ, Ὁ. Ὁ., 191..Ὁ., 1νοτγὰ 
ΒΙ5ΠΟῸΡ οἵ "χοῖεγ, πὸ αν. ΑΡΕΚΕΡ ΡΙΌΜΜΕΚ, .1)., πὰ ᾿Ά5ΟΝ ΔΝΑΙΚΈΚ, 
.}., Ὑμπεοϊορῖςα! Ταΐοτς ἴῃ τμ6 {Ππϊνευβιν οὐ 1 γῃΑτη. 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ. πε ἔν. ΕΆΝΕΒΤ Ὁ. Πύκτον, 1).}., Ῥτοίεββογ οὗ Νεν 
Τεβιίαπιθηι 1 ἰτογαίαγε, {Πηἰνογϑιγ οὐ (Βίοαρο. 

ΕΡΗΕΘΙΑΝΘ ΑΝΌ ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΒ. Τῆς εν. Τ. Κ. Αββοτι, Β.Ώ., 
1).μἱττ., βοπιειίπια Ῥσοίεβϑοσγ οἱ Βι ] 1 αὶ ατεεῖς, Τ την ΟΟ]]ερε, ὈαὈ] πη, πον 
1Ὀτατγίδῃ οἵ {πε βᾶπις. [σιν ῥἰεαάν. 

ῬΗΙΠΙΡΡΙΑΝΘ ΑΝΡΌ ΡηΗΪΣΕΜΟΝ. ΤῇοἪε ἕν. ΜΆΑΚΥΙΝ ΚΕ. ΝΊΝΟΕΝΤ, 
7. ., Ῥτοίεβϑογ οἵ ΒΙ Ιοαί 1ἰτοσαίασε, [Γ ηἰοη ΤὨδο]ορίσαὶ ϑαπημαγγ, ΝῸΝ 
γοτκ Οἰκγ. [λστο Αεαάνγ. 

ΤΗΕΒΘΑΙΟΝΙΑΝΒ. Τῆς Βεν. ΙΑΜῈ5 Ε. ἔκαμε, Μ.Α., Ῥσγοΐεβϑοσ οὗ 
ΒΙΡΙ ΑΙ Τ δόρυ, ἰὐπίοη ΤΠεο]ορῖςαὶ επιίπαγγ, Νὲνν Υουῖκ. 

ΤΗΕ ΡΑΒΤΟΗΑΙ. ΕΡΙΒ5ΤΙΕ5. Τῆρε εν. ΑΕΒ Ιςκ, Ὁ.Ὁ., δ αγάθη 
οἵ Κεθ]ε Οο]]εμε δπὰ Ργοίεοβοσ οἱ ἔχερεβίβ, Οχίοσγα. 

πεθηξενϑ. Τῆς εν. Α. ΝΑΙΆΝΕ, Μ.Α.., Ρτγοίεββογ οἵ Ἡεῦγεν ἴῃ Κὶπρ᾽ 5 
ΟοΙΠεμε, 1 οπάοῃ. 

5Τ. ΑΜΕΒ5. Τῆς εν. [ΑΜῈ5 Η. ορεϑ, ἢ.}., Βυββεὺ ΡῬγοίεϑβϑογ οἵ Νεὺν 
Τεβιαπιθηι (τἰεἰςῖσπι ἴῃ Ηαγναγά {Πηἰνογϑιιγ. 

ΡΕΤΕΗ͂ ΑΝΌ υυρέξ. Τῇε εν. ΟΗΑΒΙΕ5 Βισσ, Ὠ.Ὦ., βοπιεῖπιε Βερίυ5 
Ῥτοίεββοσ οἱ Εσοϊεϑιβιῖςαὶ Η Ιϑίοσυ δηᾶ ζδποπ οὐ (ἢτίϑδε Ομαγοι, Οχίοτγά. 

[Δυτὸ Αἰεσών. 

ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙΕΘ ΟΕ 5Τ. υΟΗΝ. Τῆε εν. Ε. Δ. ΒΕΟΟΚΕ, Β.10)., ΕΕΙ ον 
δηὰ Τἰνίην Τδοΐαγεγ ἴῃ Κίηρ᾽ 5 (ο]]ερε, (ἰατηθτίαρο. 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. Τῆς εν. ΕΟΒΕΕΤ Η. ΠΉΛΚΙΕ5, Μ.Α., Ὁ.})., βοπηθῦσηθ 
Ἐτοΐεβϑογ οἱ ΒΙΌ]Π ΑΙ (εθεκ ἰὼ τῆς ἰὐηϊνογϑιῖγ οὐ Πλυθ]α. 
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ΡΕΕΕΑΓΚΓΕ 
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ΤῪῊΣ ἱπίογεθὶ δηά ἱτηροτίδηος οἵ ἴῃς Βοοκ οὗ Τυᾶρεϑβ Ἰἰε οὨϊΘΗ͂Υ 

ἴῃ ἴῃς Κηονϊεάρε πῃοἢ ἰξ ρσίνοβ 5 οἵ ἴῃε 5ίδϊε οἵ βοοίειυ δηὰ 

τεϊσίοη ἴῃ ϑγδεὶ ἴῃ ἴῃ δαῦὶν οδηϊυτεβ οὗ ἰϊ5 βεϊ ἰΘτηεηΐ ἰῃ Ῥα]68-, 

ἔπε, ἴογ ψῆϊοῦ Ἰυάρεβ ἀπ ϑαηλυεὶ ἃτα ΟἿἿ ΟἾΪΥ βουτοεβ. [ἢ 

δαάϊτίοη ἴο [ἢ 5, Ῥαγίβ οἵ ἴπε Ῥοοὶς ἅτε οὗ ργεδιηγίπεης ἢἰβιογίοδὶ 

νδ]ὰς : ἰῃ Ῥατιίουϊαγ, οἢ. 1, ψ ὨΟἢ σοηϊδίηθ ὈΥ ίαγ ἴμ6 οἰάεβὲ δπά 

ταοβὶ {τυ ΟΓΙΠΥ δοσοουηΐ οὗ ἴμεῈ ἰηναβίοη οἵ (δῃδδῃ ; δηὰ Ἂἢ. 5, 

τῃε ϑοὴρ οἵ Πεῦδογδῆ, ἴμ6 ΟἿΪΥ σΟΠΙΕΠΊΡΟΓΑΙΥ τποηϊπηθηΐ οἵ 15Γᾶ- 

ἘΠ Π5}} ἰδίου θείοσα ἴῃς Κίηράομι. [ἢ ἴμ6 ο]οννίηρ σοματη ΘΙ ΔΤΥ 

ταδλίζεσβ οὗ ἢἰβίοσυ, δητχυΐ 65, δηὰ ἐβρεοίδ!]Υ τῃ 6 δοοία] δηά τεϊϊρ- 

ἴουβ ’ὸ' οὔ πε Ῥβορὶβ ἴῃ τηῖϊβ ρετίοα, ἂγαὲ ὑγορεῦὶν ρίνθῃ ἴῃ6 

Ἰλιρεϑῖ ρἷδος; ποῖ ΟἿΪΥ ἴοσ τΠπεὶγ ἱηι Πηϑὶς ἰπίθγεϑῖ, Ὁ Ὀδοδυβα 

ἴῃε Κηον]εάρε οΥὨ ἴπε656 τϊηρβ 5 μα ἰβρθηβαῦ]ε ἴὸ δὴν τἱρῃϊ ὑπάετ- 

βίδηἀίηρ οὗ [Π6 Ὠἰδίοτγ οἵ Ιϑγδεὶ δῃά οἵ [5 γεϊρίοη. Τῆς ψοσκ οὗ 

τῇς Ῥτορῃδίβ οδῇ ΟἿΪΥ 6 σοιῃρτομοηάεά ἴῃ 115 τεϊδίίοη ἴὸ ἴῃς 

Ὡδίϊοηδὶ τε] ϊρίοῃ οἵ ἰ5ταθ]. Βυῖ Ὀεΐοσε {μετα νᾶ ἃ παίίοπαὶ το] σίοη, 

ἴῇεγε νγᾶβ ἃ σοτηπΊΟῦ τα] ρίοη οὗ (6 Ι5γδ6] τα {θὲ 5 ψηοἢ γᾶ5 οη6 

οἵ ἴῃς τηοϑβῖ ροΐεηϊ ἔοσοαβ ἴῃ ἴῃ6 τηακίηρ οἵ ἴμε παϊίοηῃ. παῖ 1τἢ}15 

τεϊρίοη νγαϑ5, Ὡΐἱοἢ ἴθογ Ὀτουρῃς ἡ τἢ [Π6πὶ ἱπίο σαηδαη, δηα ννῃδῖ 

οὔδηραβ ἰἃ υηάογνγοηΐ ἴῃ οοηίδοϊ ΜΠ Οδηδδηϊία οἷν]! Ζαϊίοη δηὰ 

ἴδε το] ρίοηβ οὗ ἴῃς ἰδηά, γε ἰβᾶσῃ ἰῇ ΠΟ 51:18]} ρατίὶ ἔτοτι ἴῇ6 Βοοῖκ 

οὗ ]υάρεβ; ψ 16 ἤθε δπὰ ἴπεσα, 85 ἴῃ ἴπ6 ϑοηρ οἵ Περοσϑῇ, 

νῷ ἢᾶνθ ρ᾽ Π|ρ565 οὗ ἃ Γεπηοῖοσ ραϑβῖ, ἴῃς δἀορίίοη οἵ ἴπε τε] ρίοῃ 

οὗ γδῃνεῖ Ὁ τς {065 δ Ἡοσγεῦ, ἴῃς νοσκ οἵ Μοβεβ. 

Τὸ πιᾶκε βυοἢ ἃ 6 οὗ ἴπδ ὈΟΟΚ, ἰΐ 18 Πεσ ββασΥ ἴὸ ἀἰβίηρυ 58 

σΆτ δ Ϊγ Ὀεσγεθη ἴῃ6 ψοτκ οὗ ἴῃς ῥγίποῖραὶ δυΐμοσ, ν πο τοῖς ἰπ 

ν 

281768 



ν᾽ ῬΚΕΣΑΞΕ 

τῇς ὅτ ςεπταγ Β.Ο., ἐεραγαῖεά ἔστ τς σαες οὗ τε 7πάρεϑ ὉΥῪ 

Ὧ5 ΤὨΔΠΥ͂ ΓΕΠΣΩΠΕ5 45 ἴῸ δεϊπεε τ5 ἀπ ἴξ3ς σσυξαβεβ, ἀπά ἴδε 

τοῦς ἢ οἰάει βοῦτοες ἴστοτι πῦς ἢ τῆε σζοσεβ οἵ τε πμιάϑεβ τῇςπ)- 

βεἶῖνεβ ἂἴῊὲ ἀετινεά. ὅγε πιιθὶ δίϑο, 25 ὅσ 25 ροβδειοίς, ἀεῆπε 

πε ἀρὲ δπά Ἵβδγαδεοτεσ οἵ ἴξεξε βοῦτοεξ, πα ἢ ἅτε ποῖ 4]} οἵ ἴῃς 

ΘΆΤΩΣ ἈΠΕ ΠΠῪ ΟΥ Πἰξῖοῦοδὶ ταῖσο. Νοῖ [5 τὸ εοίεὶν οὔ Ὠϊβίοτοδὶ 

ιτουμαάβ (Πλῖ τῃ15 5ὶ τεηἱτε. Τὰς ἀπ᾿ ο πῃ τῃς ἰπίετ- 

ΡΓείεσ ἤπάβ ἰῇ ἴτῆε Ῥοοκ ἅγε ἰῇ Ἵςοπειἀοσγαξὶς ματ οὗ ἃ Κιπά [οτ 

πΠΙΟἢ ἐχορεϑὶ ἀπ ἴασῖυδὶ επτιοιξτη μᾶτε πὸ βΞοίϊμπποαθ. ὙΠΕΥ 

Βᾶνε ἃτίϑεῃ ἔγοπι ἴῃς σἤδησεβ δπα διό: τοῦς πρισὰ τῇς δυῖθου 

τηδάς ἰπ ᾿γλπϑο Πϊηρ δ5 ΞοΌτΟε, ΟΥ̓ ἔτοτα ἴδε διζεταρὶ ἴο σοτηδίπα 

ΑΙκὶ ΠΑΔΙΤΏΟΏΙΖΕ ἴσο ρώγαὶεὶ ὕαῖ εἰς τς ἀϊἥεσγεης νεσβίοηβ οἵ ἴῃς 

ϑΆτΩς ϑζοῖυ, δηάὰ οδῆ δε εἰεαγεά ὑρ οὐἱν ὃν δεσεγιδιηίησ δον [ἢ 5 

πᾶ5 ἄρπε. Οπῇςῖϑῃς ἰ5 ἴΠ5 ποῖ ΟὐΪϊς ΟὈϊ ζαῖογε ἀροη ἴῃς Πἰκῖο- 

ΓΙΔΏ, 11 15 Δὴ εβϑεηῖίδὶ ρατ οἵ ἴδε ποῖῖ οἵ ἴδε ἐχεσεῖε. Τμαὶ ἴῃς 

τοὶ 15 ἀεϊϊςδιε δηὰ ἀμ ῆςυϊτ, Δηά ἴῃ τμῈ πᾶῖυτε οἵ ἴῃς οᾶβε ἰδγρεὶν 

οὐπ͵εςίαταὶ, σαπηοῖ ἐχεπηρὶ ἴῃ6 ςοπιπηοηϊδῖοσ ἔτοτῃ γυνὴ ἴο 

ΐνε ἴπεϑε Κποῖῖν απεβιίοηβ. τ τῆς ποτϑῖ, τὴς ἀποεπδιητες οὗ 

σπτίεῖϑτα ἄγε ἰηβηῖτεὶν ργείεσαθε τὸ τμε ἐχεσεῖῖςαὶ νἱοΐεηος πῃ] ἢ 

5 τῇς ΟὨΪΥ αἰτεγηδιῖνε. [Ι͂π ἴῃε σοτηπηεηΐῖαγν, ἐβρεοῖδ!ν ἴῃ ἴῃς 

ἱπιτοϊαοτίοης ἴο {πε βενεγαὶ σιοτίεβ, 1 πᾶνε ἀϊβουξοεὰ ἴῃς ραπίςα- 

ΙΔ ὑγουϊεπια οὐ στ ἰςῖςπ) πῃ σας ἤ]ηθ55 8ἃ5 1ΠΕΥ̓ ϑεειηεα ἴο 

ἡετηδηήῆ; ἴῃ ἴῃς [πιτοἀποιίοη (ἐ 3-6) ἴῃς τεδάδθσ ψὶ} πηὰ εεῖ 

(οτὶρ τῆξ βεπεγαὶ τέϑυ 5 ἴο τὶς ἢ τῃ 656 ἰηνεβιισατίοης Ἰεδά. 

Τῆς Ηεῦτεν ἰεχὶ οἵ Τ]υάρεθ, σπῖθ τῃῈ ἐχοθριίοη οἵ ρατὶ οὗ 

ΩὮ, 5, 15 ΠΟΙ ρᾶγαιν ΕἸ Υ Ψ͵Ὲ]] ργεβαγνεά ; Ὀυϊ ἴῃ ΥΘΤΥ τΔΥ ᾿]Δ(ε5 

ἴδε δησίεηϊ νεγϑίοηβ πᾶνὲ ἃ δεῖϊεσ τεδαΐησ, οἵ ἃ ναγτίδηϊ ψΠΊΟ ΤΑΥ͂ 

ποῖ ὃς περ]εςῖςά, ὙὍΤῆε Οτεεῖκ ἱγαπϑίατίοηβ οἵ 15 ὈΟΟΚ ἅτε οἵ 

Ρεσα Αγ ἱπίεγοσῖ, δη ρεσῆαρα πονῆετα ἴῃ ἴπ6 ΟἹ Τεβίδιμεηϊς οδῇ 

τῆς ἀππουϊο ῥγο ϊετης νη ἢ τἢϊ5 νεγβίοη ργοϑθηῖς θῈ δρρτγοδομοά 

ψ ἢ τηοτε ἤρα ΟΥ̓ Π]υτηϊ πατίηρ τεϑυϊ5. 1 ταὶ τῃαῖ ἴῃς βοῖῃδ- 

νῆδιὶ {0}] τεκ!οἰγαιτίοη οὗ τπὲ τεδάϊηρθ οἵ 6 ἴῃ τ18 σοταμθ λιν 



ῬΕΚΕΕΑΟΕ νἱΐ 

ΤΏΔΥ ποῖ Ὁε υηποϊοοτης ἴο βιυἀςφηῖβ οὗἩ τῆς Οτεεὶς 45 τγς]} 45 οὗ ἴδ8 

Ἡδοῦτον ΒΙΡ]6. Απ δἀϊτίοη οὗ τῆς Ηεῦτεν τοχὶ, νι] τῇ σΠ 4] ἀρρά- 

ταῖυ5, ἰ5 ἰῇ ργερασζδίίοῃ, ἀῃὰ νν}}} 5ΠΟΣΕΥ ἀρΡοδσ ἴῃ “Τῆς ϑδοσοὰ 

ΒοΟΟΚΚ5 οἵ ἴδε ΟἸἹά Τεβίδιηθηϊ," εἀϊϊεὰ Ὀγ Ῥτοίεδβδοσ Ραὺὶ Ηδυρίῖ. 

Ιῃ τὰς ΡῥῃΙ]οΙορίςαὶ ποῖθβ, 1 ἤανε Ὀδθη τη 1] οὗ τῆς ἕδος ἴμᾶὶ 

1: 5 τὴς σοπηπηοηίδίοτ᾽ 5 ἀυῖγ, ποῖ ἴο (Ὁ]]ονν ἴπ6 Ἰεχί σορταρῆςῦ δηά 

με ρταγηπηατίδη, Ὀὰϊ ἴο ργεσθάβ ἴῃςπὶ; δῃὰ ἢδᾶνε ἰηνεβεραϊεα 

Δίτεβῃ, δηά 845 ΔΓ 8ἃ5 ροβϑί]ε ἌἼχῃδυβινευ, 411 αυσϑιίοηβ οἵ εἰγ- 

τηοΐϊοσν, υϑᾶρε, δηά σοηβίτυοϊίοη ψἢϊος ἢ βεαπιδὰ ἴο τεχυῖσε ἰξ. 

10, ἰῇ τῆδὴν οᾶδθε5, 1 οδηηοῖ ἢδίϊεσ τ γϑοὶ ἴπαὶ ἴῃεθε ἰηνοϑῦρα- 

ἴοηϑ μανε δά δὰ τυυοῇ ᾿ἰρῆϊ, [ΠῈῪ πανς οἴξη ρεγίοτπηεα δὲ ἰεδϑὶ 

τῆς ποραῖῖνα βεινίος οὔ βῃονίηρ ἴπαξ ΠΟΙ ΠΊΟΙΪ δοσερίθα ἰηΐεσ- 

Ῥτεϊδιοηβ ἀτὸ ὑπδουπά. [Ιῃ τῇς ἢορς ἴπαὶ ἴῃς σΟΠΊΠΙΘΠΙΔΓΥ ΤΩΔΥ 

ὲ υξεά ἴο βοπιὲ δχίθηϊ ὈΥ͂ βίυἀεηῖβ, ἔοσ νῆοβε τεδάϊηρ ἴῃς Βοοῖς 

οἵ 7υάρεβ ἰδ ῥεου αι] νγ6}} βυϊεα, δοπὶς ποῖθϑ οἵ ἃ πιοσε εἶἊ- 

. ΤΑΘΏΪΑΤΥ ΟΠΔΤΔΟΙΘΥ ΟἹ ἴῃ6 ἔοστῃβ οὗ ψογὰβ ἀπά οἡ ρταπητηδίϊςαὶ 

Ῥοϊηῖβ ἢανε Ὀδθη δάάεά. 

Ιῃ σοπίοσιη Ὑ τ ἴῃς σοηεταὶ ρἴδη οὗ ἴῃ 6 56:65, 811 τηδίτετϑ 

οὗ ἰοχίυδὶ οὐ ἰοῖϑπι ἀπ Ηδῦτγενν ΡΠ] οΪοσγ, τορεῖμοῦ ἢ τῆοτα 

ἀεια!]εα δηά τεοῃηΐοαὶ ἀϊδουβοίοηβ οὗ ροϊῃηῖβ οἵ οτιὶοΐβηῃ, δητία- 

υἱε5, δηα τορορταρῆυ, πᾶνε θδθη Καρὶ ἀρδαζὶ ἔτοπι ἴῃ6 Ῥοάγ οὗ 

τῆς σοτηπηδηΐατυ, ἀπ Μ1}} Ὅς Τουπά ἰπ 5:η4}}6γ ἴγρε δὲ ἴῃς επὰ 

οὗ ἴῃς ρδγδρταρῇῆβ. [ἰ ἰ5 οης οἵ ἴῃς 6ν}}5 οὐ 15 διγαηροθιηεηῖ ἴῃ δὶ 

ΠΝ δτουηάβ οὗ δη ἱπϊεγργείδιίίοη πλιϑὲ οὔεῃ 6 βουρῇϊ ἴῃ δηοίθεσ 

Ρίαςς ἴτοπι ἴῃς ἰηϊεγρτεϊδιίοη ἰἰβεϊζ, τῦϊ]ϊθ ἰῇ Οἴει ἰηβίδηοαϑ 

βοὴ τερεϊτοη 15 υηανοϊἀΔ0]6. 1 ἰ8 Ὀεϊϊενεά, ἤονγανοσ, τπδῖ 

τῆς βεραγαϊίοη Μ|} ργονεὲ Ἴσοηνθηΐθηϊ ἴο ἸὭΔΩΥ ΝΏΟ ΤῊΔΥ 86 

ἴπε ΠΟΙΩΠΙΘΏΪΔΓΥ ; ἃπὰ 1 πᾶνε επάεανουζεα ἴο ἀϊπιἰηἰβὴ [15 ἀἶ5- 

δἀναηῃίαρεϑ ΟΥ̓ ΟτΟβ5-είεγεησθς δηᾶ {}}} ἰπάδθχαβ. 

Ι πᾶνε ἰπεὰ ἴο πηᾶκε ροοά υ8ὲ οὗἁ 4}1] [ῃὶ Π48 Ὀδθὴ ἄοης 

ὨΠΠοτῖο ἴοσ ἴῃς οτὶτἰοίδπη δηα ἰηιεγργεϊαϊίοη οἵ ἴῃς Ὀοοκ. Τῆς 

ΠοΙηπηδηϊδῖοιβ Ώομ 1 ἢᾶνε ΟὨΙΕΗ σοηδυεἀ ἀγα πατηεὰ ἰῃ ἴῃς, 



ΥἹ1] ῬΕΕΕΑΓΕ 

Ιηϊτοδυςοῃ, 8 9, ἴῃς οττῖο5 δὶ ἴῃε επὰ οἵ 8 6 ; οἴδπεσ τοῦκβ ἅσὸ 

τοίειστεαὰ ἴο ἴῃ ἴῃς ἰοοί-ποίεβ οἵ ἴμε σοϊητηθηΐδιγ. [ἱ ἰ5 ποῖ 

πρσόῦδῦῖὶς (Βδῖ, ἴῃ (ἢϊ5 Ἔχίθηϑῖναε δηὰ ϑοδιιοσεὰ Ἰἰογδίυσθ, 1 ΠΙΔΥ 

Βανε ονουϊοοκεὰ βοῖὴς ἰἢϊηρβ οἵ ἱπῃροτγίδηςε ; 1 δᾶνε ποῖ ἰηΐθη- 

ΤΙΟΠΔΙΥ ἱρποσοά Δηγ. ϑθνοσαὶ Ὀοο 5 οἵ ρστεαῖ να]υα ἢανε ἀρρεατθὰ 

ἀυπηρ ἴῃς ῥγηπηρ οὗ [ἢ15 νοϊυϊης, 50 παῖ 1 Βᾶανε, ἴο τὴν τστερτεῖ 

δηὰ ἰοβϑ8, Ὀδεε δ0]6 ἴο υδὲ ἴΠ6πῚ ΟἿΪΥ ἰῃ ἴπε ἰαῖθ Ἵἤδρίετϑβ ; 

δΔιηοηρ ἴπεδε 1 ΙΔΥ ὩδηῈ ρδιίου αῦὶν Βεηζίηροετ, ΤΠ εὀγαϊτελες 

“Ανελᾶοδορίε, τ89ρ4; Νονδοῖ, Ζελγόμελ ἀξγ Μεὐγαϊεελεπ Αγελᾶ- 

οἱορίς, τ8ρ4; Ο. Α. δι, Μέγα Οεοργαδὰν οὗ ἐὰε Μίοὲν 

2αμή, τι894; ἀπά τῇς 121} εὐἀϊίοη οἵ (σεβοηϊυϑ᾽ “Παηπαπυδνίεγόμελ, 

Ἰδποτοῦρῃν τενιϑεά Ὁγ Βυἢ], 18ρς. 

Α ᾿ἴ5ὲ οὗ τῃε ῥγίηοῖραὶ δουγενίδιίοηβ ετηρογεά ν}}} δὲ ἰουπά οἡ 

Ῥ. 474. ὙΠΟΥ ςοπίοτιῃ, ΟΥ̓ ἴπε εὐϊϊοτθ᾽ ἀδδῖγε, ἴο ἴποβα υϑ6εα ἴῃ 

ἴδε πεν δ ήεόγειν ζέχίσοη, ἴὰ σουτβε οὐ ρυδ]οϊίοῃ ὑηάετ ἴῃς εἀϊ- 

τουβῃϊ οὐ Ῥγοίδδβοσβ Βσονῃ, Ὠτίνεσ, ἀηὰ Βτίρρβ. ΤὮδ σείδγεηοθβ 

ἴῃ τῆς σοϊῃπηθηΐαιυ πᾶνα Ὀθθ σΑγο ΙΪΥ νοσῆεά, δηὰ ν]}}, 1 ττυβῖ, ᾿ 

ες ἰουπά δοοιγαῖθ. [Ιἢ τῆς ἔδνγ ἰηβίδησθβ ἴῃ Ψῃϊοἢ 1 ἤᾶνα ποί 

Ὀεδη δοϊε ἴο ἼἽοηϑβυϊ ἃ ὈοοκΚ ψῇϊος 15 οἰϊδα, τῇς ἕδος ἰ5. ἱπαὶ- 

οδϊεα ὃγ ἃ (5) αἴἶχεά ἴο ἴῃε π|6. Τῇε οἰϊδιίοηβ οἵ ϑογρίυσε ἰῃ 

ἴῃς Ὀοάγ οὗὨ [ἢε σοτῃπιθηΐΑτΥ ἔο ον [ΠῈ σμρίοσ δηὰ νεσβα πυτλεῖ- 

δἴίοῃ οἵ τῇς Αὐἱμοτγίζεα Ψεσβίοῃ 85 ρίνεη ἰῃ ἴῃ6 Οὐυξοηβ Ῥηηῖ- 

Ε᾽5 ΒΙΌ]ε; ἴῃ ἴἢε οτῖοδὶ ποῖθϑ ἴῃ6 νϑῖβθβ ᾶἃῖθ ἴῃοβε οἵ τῇς 

Ηεῦτενν ΒΙΌ]ες (ϑαη ἀεσ Ηοορῃιβ εἀ., 1705). 

11 15. ἃ ρῥ]δαϑαηὶ ἀυϊγ ἴο δοκηονίεάρε ἴῃς δϑββϑϊϑίδῃος ψῇϊο ἢ 

Ι μάνα τεοεϊνεὰ ἰῃ ἴῃ ρῥγερδγαίίοῃ οὔ [5 νοϊυπιαὲ ἤοτη ΤᾺ 

οοἰΐεαρσιε δηὰ {τἰθπά, τ. Οῃδηεβ Ο. Τοιτευ, [ηϑιπιοῖου ἴῃ (ῃ6 

ϑειηττῖς Γδηρυᾶροθ ἰῃ Απάονεν Ὑἤδοϊορίοδὶ ϑεπλίηασγ, το [ᾶ5 

τοδὰ ὩΘΑΙΥ 4}} ἴῃ6 μτοοίβ, ἀῃάὰ ἴο ψῇοὰ 1 δὰ ἱπάθυιεὰ ἴοσ 

βοὴ νδί δα βυρροβϑιίρηβ δηᾶ σοττγθοίίοηϑ. 

α. Ε. Μ. 

μῦν, τϑος. 
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ΑΡΦΕΝΔΘΑ ΑΔΝΟ ΓΟΚΚΙΟΕΜΝΦΘΑ͂ 

Ῥ. γπ.}. «5σεγεαῖ Βοοῖς ο7 ἐὰε Οἷα Τ᾽ εία»εορί, εὰ. Ὁγ Ῥ. Ἠδυρὶῖ, 1804. 

Ρ. 42,1. 33. Τῆε οοπ)εοΐατε ἰ5 Οἰεπεῦτες τ᾽ 5, ΖΑ 7 Κ,. ᾿. Ρ. 234. 

Ρ, 63{. ϑ8εε Ιπιτοἀυοστίοη, Ρ. χχνὶϊ ἔν 

Ῥ. "οί. Οπ Αβίδεϊε 5εὲ6ὲ πον αἷβϑοὸ Ο. Α. Βαγίοη, “Τῆς ϑειηϊιὶς δίας Ουϊὶ," 

“ἠεῤγαίεα, ἰχ. Ρ. 131-τ-|ός; χ. Ρ. 1-4. 

Ρ. 86, 1. 21 ἢ. δηὰ η. 4. ῬῪειδρβ αἴγαίμρε ἰδ ποῖ ΠΝ Ὀυϊ ΓΊΔΨ,; 5εὲ Ο. 

Ἡοβπιαπη, ζύεόεν εἰμῖρε βάδη. )ηισελγηῖδεη, Ρ. 26. [π ἃ ταρϊεῖ ἱπ ἴῃς 

Βεῖϊ. Μυβευπι (Νο. 33 οὗν. 1. 3) [ἴῃς πίῃς 8 δοίυδ!ν υντϊ τε ἢ δα 

ἰδεορσταμι ἔος ᾿βῃίασ. 

Ῥ. τοο, 1902. Ου ϑείγδῃ δεὲ ν. Καβίεσεη, “7 “ἐλ. μ. διαελγέελέεη αἱ, Φεμέολοη 

α αεείί»α- "εν εἴν, τ8ος, Ρ. 26--30. 

Ρ, 138,1. 2ς (. 8ὅεε ὟΝ. Β. ϑημτῃ, ἐπ Θυηα! ες σαι σε ΒΙΌ]ς ἔος ᾿ϑοβιοοῖ, 

ϑμάζες, Ρ. 39. 
Ρ. 1᾽ς, 367. Ο. Νίεθυδτ, ϑημαϊεε τ. Βενεθγξωρσεν σὰ Οὐ. αἱ, αἰΐερ 

Οντορείσ, 1804,5 Ὧδ5 ἀπαϊγσεὰ ]υἀ. 6-8, 17-21, ἀπά ρατίβ οὗ οἢ. 1. ες 

7Τλεοί. γαλνεεῤεγίολέ, χὶν. Ὁ. 54- . 

Ρ. 1τ95,}. 5. Τῆς ποῖς οῃ 71 ἢα5 ὕδεῃ δος ἀβπίδ! νυ οταϊεὰ. 

Ρ, 206, '. 291. δῃὰ η.". ΖΑ ΤΕΣ. ἰἰ. Ρ. 175. 

Ρ, 242, π.", οτ 1.48 τεδὰ ῥ. 329, 340. 

Ῥ, 243, 1. 27. Ἐὸοτ 132 τεδά ῥ. 316. 

Ρ, 297,}. 1 Η΄. Οοπιραγε [πιγοἀυοιίοῃ, ὃ 7. 

Ῥ, 315, }.. 3 ἔτοπι θεῖον. Εδγ 181 τεδὰ Ρ. 371 ἔ. 

Ρ. 38. ὙΠῸ Μίοαἢ᾽ 5 50 88 [ἰ8 ρτγίεβὶ, οἵ. ΔΈ Πμαύβεη, Αἰἐθέε αγαδ. ἡἤῤτάε- 

ἐμέ, Ὁ. 13. 

Ρ. 417, 419. Οπ Βε]ϊαὶ βεὲ σβεγῃς, 2. χοσίίον, κως, 1895, Ρ. 435-439. 

Ρ, 426. ΜΒ 2010 (. γ5. 

. 



ΙΝΤΕΟΘΌσςΤΙΟΝ. 

81. 72. δ ίσες 97 “1)ὲ Βοσῖξ ἐμ τὴ. Οαπορ. 

ΤῊΕΞ ἰῸ, ΤΠ 0ΟῈ5, οσ, ΤῊΣ ΒΟΟΚ ΟΡ 70 005, ψιϊοῃ ἴῃς ῬΟΟΚ 
Ῥεδῖβ ἴῃ ἴῃς 7ενίϑῃ δηὰ ΟΠ τιβιίδῃ Β᾽Ὁ]65," 15 ρίνεη ἴο ἰξ θεοδυβα 
ἴι τεϊδίθϑ τῆς Ὄχρίοἱῖβ οἵ ἃ βυ]οδββϑίοῃ οἵ [βσδεὶϊϊε ἰθδάθτβ δηά 
οματηρίομβ ψῆο, ἰῃ ἴῃς Ὀοοΐκ ἰἴ56] 85 νγ6}} 85 ἰὴ οἵπο ραγίβ οὗ 

ἴδε ΟἸἹά Ταεβιδιμθηῖ, ἀγα δε }πάρε5. Τῆα 5ἰρηϊβοδίίοη οὗ ἴΠ6 
Ἡεῦτεν ποσὰ ἰβ, ποσγανοῦ, τυ ψίάθγ ἴδῃ τμαὶ οὐ τὰς ὅτεεῖς 

κριτής, ἴῃ 1,Δτίη γμάες, οὐ ἴς ΕΠρ Ι5ἢ “)άρε.᾽ Τλε νεγὺ τἀάῤλα 
ἰ5 ποῖ οἷν ἡμαϊεαγε, ἢ Ὀυϊ νἱπαΐεαγέ, Ὀοϊὰ ἴῃ ἴῃς 5εῆβε οἵ '" ἀδίεπά, 

ἀεἰίνοτ, δηὰ ἴῃ τῃαὶ οὗ “ἀνδηρδ, ριιηἰδῃ. ὃ Τῆς ρατγιοὶρὶς τἀσῥλε 

5 ποῖ οηἷϊν “μεαΐφα, Ὀυϊ υἱπαάσα, δηα 5 ποῖ ἰῃ γε ΘΕ ΏΕΥ 5Υποηγτηουβ 
ψἢ “ ἀεἰίνοετοτ.᾿ ἡ Αραίῃ, 85 ἴῃς δαάγηϊηϊβιγαϊίοη οἵἁ 1ιι5ῖο 6 ννᾶ5, ἰῇ 

πγ65 οὗ ρεᾶςς, ἴῃς πιοβὲ ἱπῃηροτίδηϊ πηοοη οὗ ἴῃς οἢϊείϊαϊῃ ΟΥ 

Κίηρ, ἴπε που ἰ5 βοπηδί 68 δαυϊνα]οηΐ ἴο “τυϊετ, 4 ἀπὰ τῇς νετὺ 
ϑἰβη ῆς5, “ταὶς, ρονεγη. [Ι͂ἢπ τῆϊβ 56Ώ56 [ἴ ἰ5 τλοϑῖ Ὡδίυγαὶ ἴὸ ἴαϊκε 
ἰι ἴῃ τῆς ᾿δῖβ οὐ Μίποσ [υἀρ65, ψνεσε ψὰ στεδά, ἴοσ Ὄχδιαρὶς οὗ 

Τοῖα : Ηες )υάρεά Ι5γαϑὶ ὑγεηϊγ-ῆσος γεασβ.... Απὰ δῇῆεγ ἢἰπὶ 

ἀτοβε [δἷγ, [ες Οἰϊεδάϊιθ, ἀηὰ Ἰυάρεά Ιβγαϑὶ ᾿πγεηϊγ-ῖννο γεαγβ. "5 

[τ 15 οἶεασ τὲ τὰς ττῖῖοῖ τεραγάθα ἴῃδ68ε ᾿ᾶρεβ 85 ἃ βυιςοδϑϑίοη οὗ 

5. 8εε ποῖε αἵ ἴῃς επὰ οἵ (ἢ 5 ᾧ. 
ἐ Ἰυά, 416. 17.18.2 Κ, 77 (ςοττεοῖεαὰ ὉΥ 1 (ἢ. 178) 711 (Ξε τ Οἢγ. 1710) 2 Κ. 23 

Ευϊῃ 11 Εδο]ιι5. 4611; οὗ, ΕἸ. [05., ἀπ. νἱ. ς, 4 ᾧ ὃς. 
ᾧ Τῆς οηὶγ ρίαςε ἱπ [.ἀ. Ψἤδτα 11 Πὰ5. [5 5εῆϑε ἰ5 44. ὅ; Ὀμ ἢ 5 15 ρεγῆαρϑβ ποὶ 

ἴῃς οτγχίηδι πιεδηίΐηρ οὗ ν.". 

ᾧ 8ες Ὀείονν, Ρ. 88, 89, αηὰ ἰπ Δαἀάϊίοη ἴο ἴῃς δυῖῃοτβ οἰϊεὰ τποτε, Κὄῃϊετ, Θέῤμέεελε 
Οεελέελέε, ἰὶ. τ. Ὁ. 24. 

Η ]1υα. 216 39. 10 τοῖ. Σ Νεῆ. ΟἿ [ς. τοῖῦ; Βδοῃιηιδηη, ἀἐελμερ, Ὁ. 31 ἢ. 
4 Απι. 2 (εἶ 116) Ηος. γ7 ΜΙ. 51 Ρ5. 210 ἄς, 850 8130 ἰῃ Ῥῃοεηίςοίαη ; Ξεε ποῖς αἱ 

τῆς εἐπά οὗ τι }5 ᾧ. 
49 ]υἀ. τοῦ ὃ ςἵ, 197. 5.11.6 χς 307 5, .,18.)16 οἱ, 8 

χὶ 



χὶϊ ἹΝΤΚΟΟΌΟΤΙΟΝ 

οὨϊεῖβ, ννῇο ἄγοβα ἰῃ αἰβεγεηὶ ραγὶβ οἵ ἴῃς απ, στα]ηρ ἢ δὴ 
δυϊποῦ! υ ψϊοῃ νὰ5 Ῥειβοηδὶ δηά οὶ ἢεγεάϊϊαγυ." Τῆς 5δπι6 
σοποοριίοη 5 ργοῦ ΟΥ̓ ἴο ΡῈ τεσορῃϊζεα ἴῃ 277, [ῃ6 Ιϑγδο το5 νουἹὰ 
ποῖ ΟὟΘΥ τπεὶγ ᾿υάρεθΒ. ΤῈ νψοτὰ “)υάρε᾽ ἰ5 ηοῖ υδεὰ οἵ Εδυά, 

Βαγδῖ, οὐ Οἰάδοῃ, δῃὰ βθ6πὶ5 ἢοΐ ἴο ἢᾶνθ Ὀδδὴ ἑουηά ἴῃ ἴῃς οἰά68ὲ 

οὗ 16 δυϊῃοτ᾽β βουγοθϑ Τῆθ {{|6, Βοος οὗ ἄρας, ννὰβ ἰῇ 4]} 

ῬτοΌΔΟΙ ΠΥ ταθδηῖ ΌΥ̓ ἴποϑε ψγῇο ρῥτεῆχϑαά ἰξ ἴο ἰῃῇε Ὀοοκκ ἴο οοῖτε- 

βροηά ἴο ἴπαϊ οἔὗ ἴῃ Βοοκ οἵ Κίηρε; ἴῃς Ἰυάρεβ ψγεῖα ἴῃς βυςςαβ- 
βίοῃ οὗ τυ]εῖβ δηὰ ἀείεημάειβ οὐ ἰβϑτδθὶ Ὀείοσς ἴῃς δου ᾺΥῪ 

ΤΩΟΠΔΓΙΟὮΥ, 85 ἴῃ6 Κίηρβ 6͵ΓῈ αἰϊουννασαβ. ᾧ 
Ιη ἴτε Ηεῦτεν ΒΙΌ]6Ὲ τῇς Βοοῖκ οἵ ]υᾶρεβ βίδηάβ ἴῃ ἴῃ ἤσβι 

ἀἰϊνιβίοη οὗ με Ῥτορμεῖβ, [6 Ῥτγορῃεῖις Ηἰβιογίθβ (7]οβ5., [υἀ., 58 πι., 
Κίηρβ), 5 ΜὩΙοἢ Ὠᾶτταῖα σοπυο 5 ἴῃ 6 ἢἰβίουυ οἱ Ι5γᾶ6] ἔτοιῃ 
τῆς ἱηναϑίοη οἵ Οδηδδῃ ἴο ἴδε [4]] οὗ [ογυβαίθη (586 Β...)}. [Ιη ἴῃς 
Οτεεῖκ ΒΙΌ]6, Κυ 15 Δρρεηάβα ἴο ἰΐ, ϑοπγηοίϊπλ65 ὑπάθσ οὴα {{Π]6Ὸ 

(κριταί), 5οτη [1 Π165 ὑπάοσ 115 οὐσῃ ὩδΔΙῺΘ ; δηά ἰῃ πηδηυβοτιρίβ, ἴῃ 6 
Ῥεηίδίδθυςῃ, τοροῖμε ἢ [οβῆυα, [αἄρε5, δηά Ἀπυτῃ, Τδαυ  ΠΕΥ 

ἰογτγβ ἃ οοάεχ (Οεϊδευς ἢ). ἢ [ἢ ἴῃ ἰδίου οὗ 5τδ6] Ὀείοσε ἴῃς 
Ἔχίϊθ, [ἀρ65 σονεῖβ ἴπε τἰπηε τοῦ ἴῃς οἷοβε οἵ [ῃ6 ρετγίοά οἵ οοη- 

αιαϑῖ ἀδηὰ οσσυραίίοη Μ ἢ της ἀθαῖῃ οὗ Τοβῆυα ἴο ἴῃς Ὀερίηπίηρς 

οὗ 186 βίγυρρ!ε ν ἢ ἴῃς ἢ] ἰδεῖ πθ5 ἰῃ τΠῈ ἀδγβ οὗ ΕἸ]. ΑὈειοΥ 

αἰνίβίοη, ἔτοπι ουγ ροίηϊ οὗ νίενν, γου]Ἱὰ ἤανα Ὀδθη ἴπε εβι 8] }15ἢ- 

τπηεηΐϊ οὗ ἴῃς Κίηράοπι οὗ 888}, ἀηὰ ἴῃεγε 15 ϑοπγς δνϊάδθησς τῃαῖ, ἰῃ 

οη6 δὲ ἰεαβδὲ οἵ ἴῃ6 οἱάδσγ ἢἰβίοτίεβ ψῃϊοἢ οὐσ δυῖδου μὰ Ὀείοτα 
Ὠΐπι, ΕἸΪ δηὰ ϑαπλὰ δὶ νεσα τεοκοηεὰ δπιοηρ ἴῃς πάρα; κ'' Ὀυϊ 85 

ϑαῖημδὶ ἰ5 ἴπ6 σδηῖσαὶ ἤρατε ἴῃ ἴῃς 5βίουυν οἵ ἴῃς ἰουπάϊηρ οἵ ἴῃς 

4 Οἴδεῖβ οἵ ἴπεπη Ὀδβίάεβ [ερθίμδῃ (118-11) ἀηὰ Οἰάεοη πᾶν πᾶνε οὐϊδἰπεὰ τῃΐ5 
Ῥονεῖ ὈΥ βιισοεϑϑία! ἰδ ἀθυβῃ!ρ ἰῇ νᾶ γ. 

1 Οἕ 316 614 ἃς. (ἀεἰίνετ). 
Φ νΒεῖμογ τῃϊ5. τΠ|6 νγὰς ἢτγϑὶ σίνεη ἴο της σαποηΐοαὶ [υὰρε5, οὐ ἴο οἷς οὗ ἐϊ5 

Ῥγεδάξοεββοιβ, ἰ5 ποῖ Ἵδγίβίῃ. --- [ἢ ἴῃς βεῆβε ἱπαϊοαϊεὰ ἀῦονε ἴῃς ννογσγὰ πάχος ἰ5 

τυὐπαετβίοοα Ὦγ ΕἸ. 705. (στρατηγοί, ἄρχοντες, μόναρχοι, αὐτοκράτορες ἡγεμόνες, --- Β6.), 

διυά,, Εευ55 (Ηε]άεηθυς ἢ), ἃ]. Βοοῖκ οὗ ἴπε Ὠεἰΐνεγειβ οὗ [β5γαθ], Ερῆτγ, ὅ'γγζ., 

Βαοῆπιαπη, Κόμϊεσγ, αἰ. ΟΥὁὨἁ )υάρε5 ἱπ ἴῃς οοπιπιοη 5656, ἰΐ ἰ5 ἴακοη Ὁγ Εν. (ΟἽ. 
ἐϊ, Ῥ. 509), ΗἰϊΣ., (α55., δἱ. : 

ᾧ ὈΣΥΦΝ ὈΝΝΌΣ). 
Ι ΤῊϊ5 ἕαςι ἰ5 ποῖ νἱϊποαυὶ ἱπιροτίδηςς ἴῃ ἴῃ 6 Ὠἰβίοτυ οἵ ἴῃς ἰεχὶ. 
« 7υά. τ1--ῦ, ψΜὨΐοἢ ἀεβογίε5 ἴῃς ἱμναβίοῃ δηὰ βει{επιεπῖ, ονεσὶὰρϑ ἴῃς Βοοῖς οὗ 

]οϑῆυα; 566 Ὀείονν, Ρ. 7-1ο. 
ὁ. 9661 8. 418 716, ἀπά Ὀεΐονν, ᾧ 4, ΡὈ. χχὶ ἐξ, 



ΤΙΤΙΕῈ ΑΝῸ ΡΙΑΓΕΊ ΙΝ ΤΗ͂Ε ΟΑΝῸΝ χὶϊὶ 

Κιησάοτι, ἰξ νγγὰβ ποῖ ππηδίαγαὶ ἴο ὑερίη ἃ δὴν ὈΟΟΙΚς ν ἢ ἢ Ὀἰπ ἢ. 
Τῆς οδαγδοίεσ οὗ ἴ[ῃ6 ἵνο ψόοσκβ βῇονβ σΟΠΌΪ 5ίν εν παῖ [ἀρε5 

νγ85 Ὠοΐ σοΙηροβαά Ὁγ ἴμ6 δυΐμοτ οὗ ϑαπηεὶ ; [ῃ6 ρεου αν σε] ρίουβ 

Ἰηϊετργείϊδιίοῃ οἵ ἴῃς Ὠἰβίουυ ὑβι ἢ ἰ5 ᾿ργεδβδεὰ 850 5ἰΓΟ ΡΥ οὨ 

7υάρεβ ἰ5 δἰπγοβὶ δητίγοὶν ἰδοκίηρ ἴῃ ϑδηιαθ]." 

7άε 7εε. -ττ νοῦν, Βαδα δαίάγα 140, Σαφατειμ, Οτὶρ.; «“οῤῥδλίνε, ]ετοτης. 
Κριταί, Μεϊϊῖο, Οτίρ., {π|65 ἴῃ 6548 εἰ., ἡ τῶν κριτῶν βίβλος, τῶν κριτῶν, Οτεεκ 

ΕΠ. ρεπογαῖγ. ῬΆΠΟ (ἐς εομγες. ἐέπρρ. ο. 26, ἰ. Ρ. 424 εἀ. Μδῃρεγ), ἡ τῶν 
κριμάτων ἀναγραφομένη βίβλος ; εἴ. Βασιλειῶν, Αἰ εργεογεένι, ίοτ Κῖηρβ. Ζέῤογ 

“7μαϊίοινι, γα έσπε, πὶ με [,δἰπ Ομυσοἢ. [πῃ ϑγτίας, ϑεῤλαν ἀαγγᾶρξ («αὐ»αὶ 

4741), Βοοκ οἵ Τυάρεβ (ΘΡΚΟΗ., δηοίμετ, ἀπὰ ρεῦπαρβ οἱάον {{1|6 15,  ϑγσφξ 
«αόκμαὶ Πγαι, Τῆς ΠεἸϊϊνετετβ οἵ ἴῃ ε 15γϑο ἴε8 (554); οἵ, ΕΡΆτεπι, ἱ. Ρ. 308. 

ΤὨς ὈΟΟΪΚ ννᾶ5 αἷϑοὸ Κπονγῃ ὉΥ ἰἰ5 Ηεῦτεν {{|ε, δόδράζε οὐ σλᾶρλείξ (ΞΡΜΗ, 
8.0. ὑἱ. τ. Ρ. 5, 62, 71, ἃς.), ΨὨΙΟΝ γᾶ8 Ὁ σοττυρίεα ἴο «λασόλῥξὝ, ἃ5. ἰξ 

ἔγοτῃ Ὡς, ἐγίόε; Ὁ 30 ἴῃ 354, 5εὲ Ερβτειι, ἃ ς.ἕ 2.-- ϑιεζξίες, φαΐ Βα πιηλυ5 Ῥοεηΐδ 

εβὲ τυδρί βιταῖυβ ([ἄν., χχν ἢ. 37); υοὰ νεϊαΐ σοπβυϊατα ἱπιροτίατῃ ἀραιὰ 605 οταῖ 

(ἐδ. χχχ. 7, οἵ (αγῖμασε; οἴ. χχχὶν. 61). [πὸ 1,ἰΐη ᾿πϑοτριϊουβ ἔσουι Αἰτίοα νγα 

Ἰεᾶγῃ οἵ ἴῃς τως οἵ ἃ πυπῦετ οἵ οἰτίεβ ((72. νἱϊ!. Νο. 7, 76ς, 10525); 

ϑοπηεϊίπηεϑ ἴνγο ἂῦὲ παιηεὰ (16. ΝΟ. 797, 5306). θ᾽ οσουζβ ἔγεαιςπην ἱπ 

ἰπϑοτίρτίοπβ, Σ Ὀυϊ ἰξ 5 ἱπ πιοϑὶ οδ8ε8 ὑποεγίδίη ν μεῖμεσ οταϊπαῖν Ἰμάρεβ οὐ 

οὨεῖ πιαρίϑίταϊεβ ἂτε τηεαηῖ. [1π ϑραΐὶῃ πὰ ϑαγάϊπία ((δρ]ατὶ), [με ρονδύποῦβ 

ἃπαὰ ρεῖν Κίηρβ ψεῖε ἴῃ ἴῃς Μίιά4αϊε Αγρεβ ςδ]]εὰ Ἴμάΐεες (Πυσδηρε, 5.0.) καὶ ἴῃ 

ψΒὶο ἢ να ππὰῪ ες ἀἰβροβεὰ ἴο 8εἜ ἃ βυγνίναὶ ἔζοτῃ ἴπε {{π|65 οἵ ἴῃς Ῥμοεηϊοίδῃ 
τὰῖε. Τῆς τε είες οἵ σαγίμασε δπὰ ἴβε Ῥυπίο σοϊοπίεθ νγεγε ἃ γερυϊδσ τηδρὶβ- 

ἔχου, δηὰ Ὀεϊοηρ ἴο ἃ τηυοἢ τῆοτε ΒΙΡΉΪ οτραηϊζεὰ ΡΟ] ἶσα] βοοϊεῖγ ἴθδη ἴῃς 

«ἀσρλείσε οἵ ἴᾷς ΟΥΨ Νῆε πιϊρῃς ταῖμετ σοιηρατε ἴδε δικασταί ψῃο μεϊά {πε 

ϑύρτεμης ρόνες δἱ Τγτγε ἴοσ Ὀγίεί ρετίοάβ ἀυτίπρ δὰ ἰπίεσγεβηυπι ἴῃ ἴμς 618 

οεπῖ. Β.6. (ΕἸ. [08., ς. 42. ἰ. 21 ὃ. 157). 

8 2. Ορπμέρδ. 

Τῆς Βοοῖκ οὗ Τυάρεβ σοπῃϑίϑίβ οἵ ἴῆγες ρασῖβ : 1᾽.--δῦ, χλ'-τοῖ, 
τηπαι 

Φ Ο ἴδε οορπαῖε ργασπηδίίβπι οὗ ραγίβ οὗ ἱ 5. 1-12, 5ες Ὀείονν, Ρ. χχχὶν ἢ. 
Φ ὍὗὍῆδ βᾶπιῈ οοπδιβίοη οὗ ὈρΨ, 232, ὁσσυΓ5 ἱπ ναγίουϑ Ρίδοςβ ἴῃ ἴῃς ΟἹΤ', ἐ 9. 2 5. 

717 ἘΠ, Ὁ... τ16 δ. 
1.566 Βιοοῖν, δάσενέείεολες Οἰο55α», 5.ν. 

ᾧ Οἱ αἰϑο δμαάξα τ--- ργϑεβεβ ργονίηοίας, (72. νἱ]],. Νο. 949. 
Ε Οη τὰς Αϑϑγτίαη σήβένμ τλαρέξμ, 566 7επβεη, Ζ'. ν. 278-2δο. 
4 80 τηοβὶ τεοεηΐ βοῆοϊαιβ,; Καυαδ., ϑοιγαά,, γε., ϑ5ἴα., Βε., ευβ5, Βυ., Ὦτ., 

Οο., Κῦ., Κιτ,, αἱ. Εοτ οἴδμεγ ορἱπίοπϑ, Ἂϑρβοίδ!!ν δρουΐ ἴῃς ἀϊν᾽ϑίοῃ οὗἁ 11--35, 5ε6 

ΒΔ., Β. γ7-8ο. 



. 
χιν ΓΝΤΚΟΡΓΓΤΙΟΝ 

(1) 1᾿-2ὴ. Α ΒΒΓῈΡ ΑΠΟΟῦΝΤ ΟΥ̓ ΤΗΣ ΟΌΝΟΈΞΙΒ ΑΝῸ 5ΣΤΤΙΕΜΕΝΤΕ 

ΟΥ̓ ΤΗΕ ἰΞΒΑΕΙΙΤΕῈ ΤΕΙΒΕῈΒ ΙΝ ΟΑΝΑΑΝ. 

1.3 Τῆς κοιέβεσω τἰρες; [υάδΒ, (α!εῦ, ἴδε Κεπῆες, ϑποσοῦ, 

Βεπιδσωῖω. 

153.39. Τμε ςεπίταὶ τεῖθες ; ]οδερὰ (δέδηδοεομ, Ἐρβεαίτε"). 
1359.-8ὲ ΤΈς ποτίδετη {τρε5; Ζεῦαϊθα, Αθδες, Νρδῖδ. 

18.866 Ὠρη'ς ΞειεταεπῖΞ 8 ἴθς ψεςὶ. 

188. Τῆς Ἄεουΐδετη Ὀοτόετ. 

21., ΤΒε Απρεὶ οἵ Υληπεῖ τερτουες ἴδε [ςγβεῖϊϊες ίος βρασίηρ ἴδε 
ἰπβδθίιδηιϊς οἵ ἴῃς ἰαπά, διὰ ἐογεῖεῖβ ἴΒε ςοπϑεηπεῆςες. 

(2) 266, ΤῊΕ ΗΙΞΤΟΕΥ ΟΡ ΙΞΕΛΕΙ͂, ΙΝ ΤΗῊῈ ὈΛῪΒ ΟΕ ΤῊΕ ΕΒ. 

2-1:5. )εσοάμοίον : ΤΈε τεϊ σίους Ἰηϊετρεεϊλίου δπὰ Ἰυὐρεππεπῖ οὗ 

ἴδε σοῖς ρετίοὰ 498 ἃ τεςπτίηρ ογεὶςε οἵ ἀείεςξου σοι Ὑδανγε, 
δυδ)υρατίοη, δπὰ ἀεϊίνεταποε. --- ΤῊς πδίοης δὶς δε ἱεῖ 

ἴῃ Ῥαϊεβῆπε. Ἷ 
34-όῦι͵ 7.2 εἰσγίες ο7 ἐἀ γμαῖρε; πα ἐλεὶν ἀεγοῖς αἰξεαῖς. 
41:-1. Οἰδηῖϊεὶ ἀεϊϊνετα 15εδεὶ ἴτοτα Ουβμδη- τα μδιμαῖη, Κίηρ οἵ 

Αγδιν- Πλβαγαῖπ,. 

315. Ἐπυὰ Κ|}}|5 Ἐρίοη, Κίπρ οἵ Μοαδρ, δινὰ ᾿βεταῖες [5γβδεὶ. 
2... ϑ8Βδρας Κὶ}}5 εἱχ μΒβυπάτεαά ΡΠ πιΐηος. 
4. Ὀεδοταρ δἀπὰ Βαγαῖς ἀεϊϊνες 15:86] ἔγοτα ἴδς (δωδδηϊΐες; ἴδε 

ἀείεαϊ αῃὰ ἀσδίἢ οἱ δϑίβεγα. 

5. ΤῆυπρΒδὶ οἀς, οςεἰευταϊίην [δΐ5 νἱςΐοιγ. 

6-8. Οἰάεοη τάς [5σγαεὶ οἵ ἱμε Μ|αϊαπίϊεβ. 

9. Αδίππεϊεςδ, ἴῃς βου οἵ Οἰάεοῃ, Κίην οὗ ΘΒεςδεῖω. 

το" 6, Τοῖα ; [4ἰγ. 

τοῦ, ὙἊε πιογαὶ οἵ ἴδε ιἰβίοιγ τερεδίεἀὰ δπὰ επίοεςεὰ ; ρεείδος 
ἴο ἃ πενν ρετίοά οὗ ορρτγεββίοῃ. 

111-127. Περίῃδῃ ἀεἰίνετβ ΟἸ]εδά ἔτοπι ἴμε Ατηπιοπίϊεβ; ἢς ρα ηίβῃ65 
1δε ΕΡΒταϊπιῖῖεβ. 

1256. 1Ὀ0Ζδη, ΕἸοη, Αράοῃ. 

13-ἰ|6. Τῆε δανεπίυτεβ οἵ ϑδιηβοῃ, δπὰ ἴῃς υὐϊϑοίοξ μς ἀοες ἴδε 
ΡΠ] Ἰϑιΐηε5. 

(3) τ7-2ι. Ὑνο ΑὈΡΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΞΒΘΤΟΚΙΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΤΙΜΕΘ ΟΕ ΤῊΕ [Ὁ 00Ε5. 

17, 18. ΜΙςΔΠ’5 ἰάοἱβ; τῃς πιϊρταϊίοη οἵ {πε Ὠαηίΐϊεβ, ἀπά ἰουπάδ- 

τίοῃ οἵ ἴῃε βδποΐυδτγ δ δη. 

19-21. ΤὮε ουΐταρε σοπιηῖτεα ὉΥ ἴῃς ἱπῃαθίϊαπὶθ οἵ ΟἸΡεδἢ ἀροῦ 

ἴῃς [ενῖτε᾿β σοπουδίπε. ΤῊΣε νεηρεᾶηςε οἵ ἴπε 5γαε 65, ἐπα ϊηνῦ 

ἴῃ ἴῃς δἰπιοβὶ σοτιρ]εῖε Ἵχιεστηϊμαϊίοπ οἵ [με ἔγῖθε οἵ Βεπ)απηΐῃ. 

Ομδρίειβ 2΄- τοῦ σοηπδεταϊς ἴῃς Ῥοάγ οὗ [πὸ ψοτκ, ἴο μη ϊοἢ 

δἰοης ἴῃ {{|6, ΒοοΚ οὗ [πάρεϑ, 'π 5ἰτοῖημθβθ ἀρρ]]ε58. ΟἿ. 17-τὲὲ 



ΟΟΝΤΕΝΤΘ - χν 

15 Δὴ Δρρεπάϊχ, γεϊδιίηρ ἵνο ἱπηροτίδης Ἴνθηῖβ οἵ τῆς ρογιοά ῥσε- 
οεαΐϊηρ ἴῃς ἐβιδ] ἰ5ηπηθηΐ οὗ ἴῃ6 Κίηράομμ." ΑΚ ψε βπά ἰὴ ἴπε56ὲ 
ομαρίειβ ἢῸ ἴταος οἵ ἴδε ἀϊδβιϊηοϊίνς Ὠἰδιοτίοδὶ τῃΘοτθ8, οὐ 126 

ΒΓΟΏΡΙΥ τααγκεα 5ιγὶε, οὗ τῆς δυῖμοσ οἵ 25- τόδ, γὲ πᾶν σοηἤἜμΕ]Ὺ 
ἰηΐει τῃδὶ ἴπεβε ἴνο βίοτίεβ εσε ποῖ ἀρρεηάδα ἴο ἢἰβ δοοὶς ὈΥ 
Πἰπηϑεὶῖ, δυϊ ΌΥ 5οιηθ᾽ ἰδίεσ μδηὰ. (ἢ. 1, 85 ἰηϊοργεῖεά ὉΚ 

215, ἰογιηβ ἃ ιτηρ ἰηἰτοάυοτίοη ἴο ἴῃ 6 ῥτδβθηῖ ὉΟΟΚ, βμονίηρ μον 

τῆς οἷά ἱπμδοϊϊαηῖς γετα είς ἰῃ ροββαβϑίοη οἵ ἴπ6 οἰίθί οἰτί65 οὗ 

Οὐδῆδδη. Ὑμοῖγ τεϊϊρίοη Ὀδοᾶπηθ ἃ 5πᾶγα ἴο [ἢ6 ἰηνδάξιβ ; δηὰ 

τυ ἴῃ6 συ]ρδῦ0]ς [δίατα ἴο εχιγραῖε ρεορὶς δηὰ ροάβ τοροῖθεσ 
ψμᾶ5 ἴΠ6 ῥγίπιε οδυβε οἵ 4}} ἴῃ 6 ἐν! 5 [πδὲ Ὀείδ}} [5γ86] ἴῃ τῇς [Ο]]ον- 

ἱῃρ βεηῃοσγαϊίοηβ. Βιῖ δπουρῃ, ἰῃ [15 Ἰραῖ, 1)--2᾽ 15 ἃ νεῖγ ροοά 
Ῥερίπηΐηρ ἴογ ἴῃς Ὅοοκ, ἰδ σδηποῖ πᾶνε Ὀδθὴ ργεῆχεα ὈΥ με 
δυῖμοσ οὗ 4“- 35, ψνῆοβθε οὐ ἐχίεηάθα ἱηισοάυοιίοη (253-35) ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴδκεβ πὸ ποῖϊος οἵ 1'--δῦ, θὰᾳῖϊ ὈΥ 5 σοππδχίοη ἢ 708. 
Τογηλδῖὶν ἐχοϊυθ5 τ. Κα ἴῃ ἀρρϑηάϊχ, 17--2:ι, ᾿μεγείοσε, 1΄--ὴ 

πχυϑδὲ μᾶνε Ὀδθη ἱπιγοἀυςεα ὈΥ ἃ σΟΙΏΡΙΪΕΙ ΟΥ εαϊῖοτ ἰαῖογ ἴδῃ ἴῃς 
δαῖδοσ οἵ )΄-ταϑ, 

8 3. 72. Ηϊείονν 97 “1. γεάσες, ἐΐ, ό-αοί. 21. Ολαγασζεν 
σηπα ἀρ. ὃ 

Ιῃ τῆς Ιηϊτοἀυοξίοη (25-35), ἴῃς δυῖπου ρῖνοβ ἃ σοι ρσθῃθηβῖνα 
ΒΌΓΝΕΥ οὗ [πε Ὠἰβίοιγ οἵ ἴδε εητίγε ρεγίοά. Ὅῆε ρεηεγαϊίοη μη ϊ ἢ 

μα 5έθῃ 4}} {πῸὸ στεαὶ ψοῖκ οἵ Ὑδηνει, ἰη Εργρῖ, ἰπ ἴῃ6 ἀεβεσί, 

δηὰ ἴῃ ἴῃς σοπαυεϑὲ οἵ (απάδη (27), τεπιαϊηεαὰ ἴσὰθ ἴο ἢΐτα ; Ὀαΐ 
δίτεν (ῃς ἀεαῖῃ οἵ ]οβῆυδ δἀηὰ ἢἷβ σοηϊεπῃρογασίοϑ, [5γὰε] (6}} αὐγὰ ν 
ἔτοι Υδαῃμεῖ, [με Οοά οἵ τπεὶγ (δῖ Πεσβ, ἀηὰ νουβίρρεά ἴῃς Βδδὶ9 
δηά ΑϑΞίδτίεβ, (ῃε ροάϑβ οὗ ἴῃ ἡδιίοηβ δρουϊ τε. [ηάϊρηδηὶ δὲ 

1015. υη ] 655, Ὑδῆννε ἢ ρανε τΠ6πὶ ἰηῖο ἴπε ρόνεσ οὐ [Πεὶγ 

ΘηΘΠλ165, γῇο 5 Ὀ)αραῖοά ἀπὰ ορρτοββεα (ἢεπ|.0 Μονβᾶ ὃγ {πεῖτγ 

ἀἰϊβίγεββ, ὑδηνεῃ τερεδίθϊγ σαϊθεὰ ἃρ Ἰεδάθις (ὰἀχε5) ψῇο ἀδ6- 

4 Τῆς τεΐεγεποεβ ἴο ἴῃς ρταπάβοῃβ οἵ Μοβεβ (1880) αηὰ οὗ Αδγοῇ (2038) 538:ον 
τδαῖ, ἴῃ τῆς νίενν οὗ (ἢ νυτίϊετ δἱ ἰεαϑῖ, (ῃεβε ενεηΐβ ἴοοῖς ρίαςες δἱ (Ὡς Ὀδρίηπίης οὗ 

1η15 ρεγίοά, νἱΐη ἃ βεπεγαϊίου δἴοτ ἴῃς ἱπναϑίοη, ποὶ αἱ 115 επά, 

ἐ 8ὲες Ὀείονν, ᾧ 5, 6. 

Ζ. ὃὅεε Ὀείΐονν, ᾧ 5, 6, απὰ ὑ. 3 Ν΄. 
ᾧ ον τῃε {π|ε5 οὗ ἴῃς ῥὈσγίποῖραὶ νγοσκβ οῃ ἴπε βυδ)εοὶ οὗ (ῃ}5 δηὰ ἴδε ἐο]]ονης 

δεςοῃ5, Ξες ποῖς αἱ ἴῃ επὰ οἵ ᾧἡ 6. 



χνὶ Π ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ 

Ἰϊνετεα {πεπὶ ἔσοτι τπεὶσ ἴοαβ.",. Βαϊ ΠΟΥ Ῥεγβιβιθα ἴῃ ἴῃ τγουβὮρ 
οὗ οἵδε ροάϑ, οἵ τεϊδρβεὰ ἰηΐο ἴ νῆεη (πε Ἰυάρε νγὰ5 ἀδδά ; εδοῖ 
δεῃογαίίοη νᾶ οῦβε ἴδῃ ἴποβε Ὀείοτε ᾿Ξ. ΝεΠῈΓ Ρυηϊϑῃπηθηῖ 

ΟΣ ἀε]ίνεγαηος ψτουρῃϊ ΔΩγΥ ᾿αβεϊηρ ἀπηεηάτηθηῖ. Τῆς Ὠἰβίοιυ οὗ 

ἐδοῦ οὗ ἴδε ἡυιάρεβ Ὀερίηβ ψιτῃ ἃ ἔενν βεηϊεηςεβ τεἰ]Πἰηρ ὰ5 ἢονν ἴΠ6 

Ιβγδδὶῖτε5 οἤεηάεά ΥὙδῆνεῃ ; ἢον ἢῈ ρᾶνε ἴῆδη ἰηῖο [Πε ρόνεσ οὗ 

1015 οὐ ἴῃαϊ Ὠοβῖ 6 ρδορῖθ ἴου ἃ πυτηθοσ οἵ γϑϑῖβ ; δηὰ ἤον ἢ αἵ 

Ιαϑὶ ταῖϊβεὰ Ὁρ ἃ ἀεϊίνογεσ ὙὍΠε ἱπιτοάυοιτίοπβ ἴο ἴῃ 5ἴογίιεβ οἵ 
ΟἸάεοη (6119) δῃὰ Τερῃτμδὴ (τοῦ 15) ἀγα Ἰοηρετ, ἀπά [ἢ 6. πηοσαὶ ἰ5 
δηίοτοεα ἴῃ ἴἢ6 ψοτὰβ οὗ ἃ ρτορμεῖ, ογ οὗ Ὑδῆνεῃ ἢἰπιβοὶξ, ἃρ- 

Ῥτγαϊάϊηρ με βγϑθὶἴθ5 ἔοσ τπεὶγ ἀϊθορεάϊδηος δπα ἱηρταϊυάε. 

ΤῊΣ Ὠἰβίοσυ οὗ 4}} {πδ86 βυισοθδϑῖνα Ἥρργεβϑίοηβ δηὰ Ἂἀ δ] Ἰνεγαησεβ 
τῆυ5 ΕΧΕΙΡ]1ῆε5 δηα σοηῆστηβ ἴῃς τεργαβϑθηϊδϊίοη οὗ τῃ6 ψῇοἱα 

Ῥεποὰ ψῇῃϊο 15 ρίνεη ἴῃ τῆς ἰηϊτοάυστίοη. Σ Τειηροτίδαβ.. .. 

)μαϊςσιπι, βίους 56 βαδεῦδηὶ οἱ ρϑοοαῖα ροραὶ εἰ πηϊβετοοτάϊα Ὠεὶ, 
δἰτεσγηανοσιηὶ ρτόβροσα εἰ δάνεογβα Ὀ6]] συτη. ὃ 

11 15 οἰεαγ {παῖ ἴῃ 41} 115 ἴῃ6 δυϊμοτβ ρύτροβα ἰ5 ποῖ τ ΈΓΕΪῪ ἴο 
ἰηίεγργει [6 Ὠἰβίοσγυ, δηὰ δχρίδίῃ ἀροη ταὶ ρίοιιβ ρυ πο  ρ] 65 ἢ 
81 0ἢ 6ν}15 Ὀ6Γ6}1 Ιβγαθὶ ἴῃ τῇς ἀδγβ οὗ ἴ[ῃ6 Ἰυάροβ, Ὀαϊ ἴο ἱπΊργε85 

ἀροὴ ἢἷ5 τεδάετβ ἴῃ6 ἰεβϑθοὴ ἰμαὶ υπηίδ ἢ απο 85 ἴὸ Ὑδηνγαῃ ἰ5 

αἰναγβ Ῥιιηϊβηδὰ ; ἴῃαὶ Ψῃδηανοσ [βγαθὶ [4115 ἀνὰ ἔτοῦ ἢΐπι, ἢ6 

τ μάγαννβ ἰδ ὑσοϊεοϊίοη δηᾶ ᾿εᾶναϑβ ᾿ξ ἀδθίβῃςβθββ Ὀδίοσα ἰϊ5 ἔοεβ. 

ΒΥ Πἰβιογοαὶ Ἔχαπηρ εβ ἢς ψουἹὰ γάγη [8 σοηί οι ροσδαγίε5 ἀραϊηβὶ 
ἃ {|κὰ δροβίδδυ. Ηἰ5 πηοίϊνε πα δίῃ δτὲ [18 ποῖ ᾿ἰδβίογιοδὶ, δαϊ 

τεϊρίουβ.} [ἢ 4 ἀϊβεγεηϊ, θαϊ ποῖ 1655 εβεδοιτινα γᾶν, ἢ ἰπου]οαῖθϑ 

τὴ6. φα6 πῃ ψὨϊοῆ 41} ἴῃς ῥγορῇῃθίβ ὑγεδοῃεά ; Ὑδῆνεῃ ἰ5 

15γδοὶ᾿5 σοά, δπὰ τῆς τεϊἱρίοη οὗ [βγδϑὶ ἰ5 ἴο Κααρ ᾿[56][ ἴο ἢὶπὶ 

δίοπο ῇ 
ὙΠῈ δυϊδοτβ τπιοῦᾶνο, [6 ἰεϑθοη ἢδ εδηίΐοσοθϑ, δηὰ τῇς ΨΑΥ ἰῇ 

ΜΠ ΙΟἢ Π6 τη Κ65 (ἢ 6 Ὠἰβίουυ τοδοῦ ἰϊ, ἀγα αἰτηοϑὶ ἴῃ 6 ΟἿΪγ ἀαΐα δἱ 
Οὐγ σοπηηδηά ἴο δϑοογίδίη {ΠῸ ἂρὸ ἴῃ σοῦ ἢ ᾿Ινεὰ. [Ιπάἀεῇηϊϊα 

4. Οἱ, 39.16 451. ςἴ το!οῖ!., οὗἩἨἁ ͵{ὴς τερεπίδπος οὗ (ῃς ρεορὶε νγὲ γεϑὰ οῃἱ]γ ἴῃ τοϊδὲ, 
Έ8εε 312:16 47:-11 416. 131; οὗ, Ρ. δα, 

ΈΟτ τπ6 ενίάδπος τῃαἴ τῃς ἱπιτοάιοιίοηϑ ἴο ἴΠ 6 5ἰοτίεβ οἵ ἴῃς ᾿υάρψεβ σὲ Ὁγ ἴδ 8 
βϑᾶτης Δυῖθοτ 85 δθ- 36, 5ξεῈ εβρ. Κυδπεη, 27 (Ὁ3, ἱ, Ρ. 340 ἴ. 

ᾧ Αὐψ., ἠε εἰν. Δεὶ, χνῖ. 43... οἵ, χν!, 13. 

{115 ἱπασουγαῖα ἴο βρεὰὶκ οἵ ἰδ “" ρῬὨΟΒΟΡὮΥ οὗὨ ᾿ἰβίοτυ "; ποιῃίηρ ἰ5 ἕυτῖδεσ 
ἤἄοτι ἢἰβ πυϊηὰ ἴδῃ ἃ ρἢ]οϑορϊοαὶ ἀπ α]γϑὶβ οὗ ἴῃ οδυι565 οὗ Ἔυβῃῖβ. 

48ες Κευθ5, ΟΛ17 ὑ 275; Κίι:,, Ο444. ἱ, ἃ. Ρ. 68, 



ΤΌΡΟΕΒ 1ἰ. 6--ΧΥῚ. 31: ΑΤΗΟΚΘΗ͂ΙΡ χνὶϊ 

45 500 ἢ ΟΠ ΕΛΙΔ ΤΠΔῪ 56 Ὲπὶ, ἴΠΕῸῪ ἅτε, ἤεπ [ῃ6 Πμαγϑοῖοσ οἵ ἴῃ6 

ΜΟΥ 5 ϑυΠΠοἸ ΘΕ πιᾶσκεα, ἀπιοὴρ ἴπῈ πιοβὶ σοποϊυβίνε ; δηά ἴῃ 
τιῖ5 σα86 ἴ6Υ ἐηδῦ0]6 5 ἴὸ ἀεἰογπιίηθ, Ὀεγοηα τοδβϑοηάδὶς ἀουδῖ, 

τῆς ρΡετοά δηά εἰγοὶα ἴῃ νῃϊοῃ [Π6 ὈοοΪκ νγὰ5 νυττθη. 

ὙΠαῖ τῃ6 Ὠἰδίοτγ οὗ [ϑ5γδε] ἰ5. ἃ ἀϊνίῃθ αἰβοί ρ]η6, τρμίθουβ, ννῖβ6, 

δηὰ ροοά, ἰ5 ἴῃς ρτεαῖ ἰάεα οἵ τῆς ρτόρῃβίβ. [Ι͂ὴ οἷά [1ϑγδεὶ, 85 

διηοηρ Οἴπεσ ἠδίϊοηβ, ἀδίδαϊς ἴῃ Ὀαί6, ἑογεῖζη ἱηναβίοη δηὰ σοη- 
αυεϑῖ, ψεσε ἰηάεοὰ δβοτι θεὰ ἴο ἴ[ῆς δηρδσ οὗ ἴῆ6 παίίοηδὶ ροά, 
ψΠοπὶ 5 ῬΘΟΡΙε, οἵ τῃϑιηεῖβ οὗ ἰϊ, Βα ἰῃ βοπηθ ΨΥ οβεηάεά. 

Βυϊ τῃαῖ Ὑδην εἶ 5 ΔΏΡΕΙ 85 ΜῈ] ἃ5 ἢΪ5 ἔδνουγ ἰ5 πηοταὶ, ἀηὰ ἴῃδὶ 
τηετγείοσε ἢἷ5. ἀδθαϊϊηρ ἢ ἢἶδ ΡΘΟΡΙΘ ἰ5 ἴο θ6 υηδεοτΙβῖοοα φρο 

ΤΩΟΓΆ] Ῥτειηΐβεϑ, γᾶ5. ἢτϑὶ αἰἸβΈ ΠΥ ἰδυρῃϊ ὈΥ ἴῃ6 Ρσορῃεῖβ οἵ ἴῃς 
81} σεπίυτγ. ΤῊΪΘ Ρῥγποῖρ]6 ννὰ Ὠδῖυγα! ν ἀρρ θα Ὁγ ἴπδηὰ ἴῃ 
ἴῃς ἢγβὶ ρίασε ἴο ἴ[ῃ6 ῥγϑβϑθηΐ δηά ἴῃς ἱπιηηδαϊαῖα πἴατο. Βιυΐ [ῃ6 
αν! οὗἩ τὲ ῥσϑβϑοηῖ ἤανα 1ῃεῖγ τοοῖβ ἴῃ ἴῃ6 ραβὶ ; δηὰ Ηοϑβεδ, 
Ἰοοκίηρ Ὀδοὶς ονθσ ἴῃς ἢἰβίοσυ οἵ 15Γ86] ἔγοτι ἴῃ {ἰτπ6 οὗὁἉ ἴῃ 5611|6- 

πχδηῖ ἴῃ (ἰΔηᾶδῃ, 8665 ἴῃ ἰξ οἠα ἴοηρ, ἀατκ σπαρίεγ οἵ ἀεέδοιϊίοη 

ἤτοτὰ Ὑδηνεῃ, οἵ ἢδαῖ θη ἢ γουβῃρ ἀπ Ποδι θη ϊβῃ να 655. 

[ι 15 Ηοβϑᾶ, 4͵5ο, γνῇο γεργεβθηῖβ Ὁ Δ ἢ δι] η6855 ἴο Ὑδηνεἢ 45 [ἢ 6 

ΟἿ ρτεαῖ 51ῃ τοῦ ψῃϊοἢ 41} οἴ οτβ βργίῃηρ, δηά ψῇο, ἢ ἃ ἤρατο 

ἄσανσῃ οση ἢ5. ΟΥ̓ ὈΠΉΔΡΡΥ ἤοπιθ, Ὀταπᾶς 1[ἢ]15 ὑηέΔ ἘΠ Ι] 655 
(ἢ τη πδπγο “ ῥγοϑβιυτἱοη,᾽ ΌΥ νϊ ἢ Ἰαῖου τυ] οῖβ 50 οἴη οἤδῖ- 
δοῖίοτγιζε ἰϊ." 

ΤῊδ ῥτορῇοῖβ οὗ ἴπῈ επὰ οἵ ἴῃς 1} δηὰ ἴῃς Ὀερίηηίηρ οἵ ἴῃε ὁτἢ 
σοῃΐυτΥ )υᾶρε Τυἀδῃ ἰη ([ἢ6 β54π|6 νὰ  ἰῃ ψϑΐοβ Ηοβεϑα, ἴῃ τῃ6 

Ἰαϑὶ γεᾶγβ οὔ τὴς Νοτγίμεγῃ ζἱηράοπι, μαὰ ᾿υάρεά Ι5γᾶε]. [Ιη τῇς 
Ἰοης τεῖρῃ οὗ Μδηδϑβεῖ, ἰοσείσῃ ροΐβ δηὰ ἰογείρῃ οὐ]ῖ5 ψεγα ἰηῖτο- 
ἀυςεὰ ἰῃ Τυἀδῇ οἢ ἃ 5.416 πδνεῖ Ὀείοσε νι 556 ; ἴπ6 ῥγίηοὶρ]α 
οὗ ἐχοϊυβίνθῃθβα Μη ϊοἢ γὰ5 Ὡδῖϊνα ἴῃ ἴῃ6 τοϊρίοη οἵ Ὑδηνει, δηὰ 
νη ἢ τὴ6 ῥτορἢεῖβ μδα ρῥσοοϊαἰτηθα νὶτῃ ὄνὸσ ἰπογεαβίηρ δὐβοϊαῖο- 

Ὧ655, Ῥγὰ8 ΓΘΟΚΙΘΒΘΙΥ τα ρ] ἃ ὑπάοσ ἔοοι. ΤῊΪ5 45, 8ἃ5 [σεηιίδῃ 
ΠΟΠΒΙΔΗΓΥ ἀεδοϊατεά, [6 ἀπραγάομπδθὶςα 5ἰη νης ποιπίηρ 5πογῖ οὗ 

τῃ6 ἀεδιπιοστίοη οὗ [ῃ6 παϊΐοη σου]ὰ ἐχρίαϊε. Ὁ ΕζΖεκίεϊ σεργεβεῃῖβ 
1ῃ6 οχὶϊα ἃ5 [ῃ6 ρυπίβῃγιεηϊ οἵ [ἢ ϑβίῃβ οἵ [ϑγδεὶ ἴῃ 118 Ψῇο]6 ραϑβῖ : 
ἴῃ Ἐργρῖ, ἰπ ἴῃς ψ]]άσγηθββ, ἴῃ Οαπάδη, ἰ μδὰ αἰνναγβ Ὀδεὴ ἃ 

4 Ἰυά, 417 827. 88, 566 Ὀεΐον,, Ὁ. 72.--- ἢ τῇς [ΟἸ]ονηρ οἱ. δίδάς, Ο "1. 1], 
Ρ. 158. 

1 8ὃὅεε ἐφ. ]6τ. τς; οἵ, α15ο ἃ Κ. οαλιδ-ϑν, 



ΧΥῚ ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ 

τε ]]ου5 ῬΘΟρΪς, ὄνεσ (Πρ ἀὐνᾶν ἴτοπλ Ὑδῆπθἢ ἱπίο ἢοθδι θη ϑπι 
δΔηα 1Δοἰδίτγ." 

Τῆα 5ἰσῃδὶ Δ] ΒΙπηεηὶ οὗἩ ἴῃς ῥσγορῃεῖθ᾽ ῥγεάϊο!οηβ ἰῃ ἴῃς (Δ}} οὗ 
7υάδι, ἴῃς ἀεβίσιοιίοη οὗ [Θτυβαϊθτη, δηὰ ἴῃς ἀδροτίδιίοη οἵ 15 
ἱμμαθιιδηΐβ, δεῖ ἴῃς 564] οἵ (σοά᾽ 5 [γα ἢ ποῖ ΟἿΪΥ οἱ πεῖν σοὶ σίου β 

τεδοπίησ, Ὀὰϊ ἀροη {πεῖν Ἰυάρεπηεηὶ οἵ ἴῃς ραϑὶ οἵ [ϑγδεὶ. [ἢ ἴῃς 
Ἰχῃι οὗ τῃϊ5 Ἰυάρετηοηῖ, ἀϊδοὶρ]65 οὗ ἴῃ6 ρσορῆεῖβ στοῖα ἴῃς Ὠἰβίουυ 
οὗ ἴῃς ἴνο Κιηρήομῃβ, υϑἰηρ δηὰ δάδριὶηρ ἴῃ οἷά τεοογάς ἴο 1}1υ5- 
ττᾶῖς δηὰ βηίοσοθα ἴἢς στθαῖ ἰθβββοὴβ ΨΏΪΟΣ Ῥτόρθεου δδα ἰδυρῆϊῖ. 

ΤῊΘ 58π|6 τυϊΐηρ ἰάδαϑ, [ῃ6 βᾶτὴς ῥγδοῖίοδὶ πηοῖῖνθϑ, ρεσπηθαῖθ ἴῃς 
Βοοϊκ οὗ Πευϊεσοποιν, Ἔϑρεοίδιν 6 ορεηΐηρ δηὰ οἹοβίησ σἢᾶρ- 
ἴογβ, 7 δῃηὰ γα ἰπάςεὰ 530 ῥτσοιηίηθηΐ ἰῇ 1 ταὶ ἴῃς Ὠἰδίογι δὶ ῥτᾶρ- 

ταδίϑαι οἵ νῃϊομ να ἤᾶνα Ὀδεη βρϑδκίηρ 15 ἔγεαυθηῖίγ, δηὰ τοὶ 
. ἱπαρρσοργίδίεϊυ, οδι δὰ Πευϊεσοηουίο, δηὰ ἴμε στίϊοσ νῆοβα ποσκ 
ἰξ ομαγδοΐθυζοϑ, [6 Πουϊοσγοηομίο βοδοοὶ. 

Τὸ 1815 ϑοῖοοὶ (6 δυΐμοῦ οὗ 7υ4. 25- τ τηδη ιν Ὀεϊοηρβ. 
γνγμδῖ οἴπετβ μδα ἀοηδ ἔογ ἴμε Ὠἰβίοτγ οἵ ἴῃς Κιησάοπι, ἢε ἀοεϑβ ἔοσ 

τῃε σεπίυτίο5 Ὀεΐνεθη ἴδε ἰηναϑίοη δηά ἴῃ ἀδγϑ οἵ ϑαπηυεῖ. Σ ΕΤοτη 
16 νεῖν ἢγβι ρεηθγδίίοη δίϊεσ τῃ6 βθι!θεηθηὶ ἴῃ Οδηδδη, [ϑγαθὶ 
δὰ Ἰεῖ Ὑδῆνεῃ, ἴο πη δῇοσ οἵἴμεσ ροάβ δηὰ ρῥτγοβίϊζαϊς ἰϊϑοὶ ἴὸ 
ἴπεπὶ ; δηά ἴῃ (5 σουγβα ἰξ ρεγϑίβιεα τπτουρῃ ἴῃς ψῃο]ς ρεγοά, 

ἴῃ 8ρὶἴε οἵ 41} νγασηίηρβ δηά Ἵπμιδϑιἰβειηθηῖβ. Τῆς ρατῖ οἵ ἴῃ ὈοΟΪΚ 
ψ οἢ ψ͵α ἃτα ον σοηϑίἀοτίηρ οδη, ἰπεσείοσε, μαγϊγ πᾶνε Ὀδθη 

ψτϊττἜ Ὀείοτα ἴῃς Ὀερὶπηΐϊηρ οὗἉ ἴῃ 61} σεηίυτγΥ. ὃ 
Οἰδοσ οοποιἀοτγδιίίοηβ πιρῃϊ ἰπο]ΐης 5 ἴο Ρυΐϊ ἰξ βοῖης ἀβθοδάββ 

Ιαῖεσ. [ἱ ἰ5 δηϊθοθάθητ ργοῦαῦὶς ἴηι ἴπ6 δ βοῇοοὶ οἵ Ὠϊϑῖο- 

ΠΔῃ5 ΔρρΙ]ἰεἀ τΠεοιηβεῖνοβ ἤγβι ἴο [ἢ6 Ὠἰϑίοιγ οἵ ἴῃς Κιηράοχῃ, ψΏΘΓα 
τῆς Ρτορῃεῖβ δδὰ ροηε Ῥείοτε ἴμθη, δηὰ ἴῃ ψῃϊο ἢ [6 τηογαὶ νγᾶ5 
ΤΏΟΓΘ ἱπηργαβδῖνα Ὀθοδιϑα ἤθᾶγοῦ ἂἱ βδηά. Ετοτῃ παῖ ἴμεν νουϊά 
ὩδΔΙΌΓΑΙΙΥ γὸ Ὀδοῖὶς ἴο ἴῃ οι] ϊοῦ ρετίοά. ΤἼδ 58Π16 ᾿πίθγθηςς τηΔΥ͂ 

Ῥεῖπαρβ θὲ ἄγανγῃ ἴγοπι ἴῃς ἴδοις τῃδὲ ἴπε ᾿υάρεπιεης οὗ 5γ8ε}᾽5 

Ραϑὶ ἴῃ οὖ ὈΟΟΚ ἰ5 πῖοτε βενετα ἴδῃ ἴῃ ἴῃ Κίηρβ. [ἡ [ῃ6 ἰδίου, 
τῃ6 5ἴη οἵ ἴῃς ρβορὶβ ἰβ ἰῇ ΠΟ 5114}} ραγῖὶ ἴῃς ννόουβῆ!ρ οἡ πε Ὠἰρἢ 

ΡΙαςεβ, ἃ μεδιβοηϊβῇῃ ἰοσπὶ οὐ ψουβῃίρ, ἰογυίἀάθη Ὁγ ἴῃς ἴδνν, Ὀαΐ 

4 8εε 65ρ. ΕΖ. 16 20 23. Ἐ ΟΠ. 1τ-τὶ 27-33; 5εῈ ἐς. 416.40 28 2010-38͵ 
ΖΎΠΒεσε ἰ5 πὸ βυβῆοίεηι στουπὰ ἴογ ἰἀεητγίπς Ὠἷπιὶ νν ἢ Ωγ οης οὗ ἴῃς Ὠεὺ» 

ἰοσοποπιῖο νυ εῖβ ἰῃ Ὀϊ. οὐ [05., ογ ἢ ἴῃς Ὀευῖ, δαΐπον οὐ Κίηρβ. 

ᾧ ϑοδγαάεσ, ε., Κας., δῖα., Βυ., Ὠτ., Οο., Κιε,, αἱ. 



ΤΌΡΟΕΘ 11. 6--ΧΥῚ. 31: ΑΟΕ ΧΙΧ 

51} ἃ νσοσβῃ!ρ οἵ Ὑδῆνεῃ. [Ιἢ ]υᾶρεβ ἴῃς δροβίδϑυ ἰ5 οοτῃρϊεῖο ; 
τε Ῥδορῖὶςε δραηάοῃβ Ὑδηνεί, ἔοσ (6 Β44]5 δῃὰ Αϑίασίθς." 

ὙΠ σοποϊυϑίοηβ ἴο ψῃ ἢ δὴ Ὄχδηιηδιίοῃ οἵ ἴῃ 6 σοηϊεηΐς οὗ ἴῃς 
ῬοοκΚ Ἰεδᾶβ δῖε σοπῆγπιοα Ὀγ ἴῃ6 δνϊάθηος οἵἉ 115 νοσδδυϊατυ δηὰ 
βίγὶς, ἰπ ψῃϊ ἢ τη 6 ΔΒΊ ΠΥ ἴοὸ τῃς ᾿ἰεταΐατε οἵ ἴῃς δηὰ οὗ τῆς 718 ὁ 
ΠΘΠΓΌΤΥ ἰ8 τη ϊϑιδία 6. [Ιἢ ἴῃ6 ΠΟΘ ὨΙΑΣΥ ἴπ656 ρᾶγΆ}]6}5 ἃγὸ 
ποῖδά, δη ἴΠοῪ ῃδεά ποῖ ὃὉ6 τερϑδϊθα πόσα. ἢ 

ὃ. 4. 7Ζ2ε ϑδοωγεες 9Γ ἡεάρες 1ἰ. ό--αὐί, 31. 

ΤῊ ομγαοίοτίβεῖςβ νοἢ ἤᾶνα Ὀδδὴ ἀἰϊδουδδεα ἴῃ ἴῃ δὶ βδοϊίοῃ 
ἌΡΡδᾶσ οὨἰ ΘΗ ἴῃ τπε ἰπιτοάυοσίίοη (25-35) ἀπὰ αἱ τε Ὀερίπηΐηρ 
οὗ τἰῃς Βιίδίογίεβ οἵ ἴῃς βενεσγαὶ ᾿υᾶροβ. ΤῊς βίἴογίεβ {Πα πΊβεῖνοβ, 

ἢ της Ἔχοσδριίοη οὗ {πὶ οἵ Οἰμηϊεὶ (327-11), 5βῆονν ἔενν ἴτᾶςθβ οἵ 
ἴῃ6 αὐἱδοῖβ αἰβείποῦνε σοησερίίοηβ ΟΓΥ εἘχργεββίοηβ ᾧ ϑοηια οὗ 

ΠΏ 6 τ -- ἰοσ ἰηβίδῃςς, ϑΑπΊβοη 5 δαάνθηΐσγεβ δηοηρ ἴῃ6 ΡὨ115[1η65 
--ἴανα 1π||6 οὐ Ὧο ταϊδτϊίοη ἴο ἴῃ 6 ρύτγροβε οἵ ἴῃς ὈοΟΚ ; οἴμοῖθ 

τοϊαῖθ οἵ ἴῃς ᾿υάψεβ τϊηρ5 ψῃϊοἢ ταῦθ μάνα Ὀδδη οἤεηκῖνα ἴο τῇ 6 

δυῖδοσ, βυςἢ 45 Οἰἀδοη᾿β βεϊ[ἰηρ' ὑρ ἴπε ἐῤλδα ἀπὰ τῃε βδογιῆςε οὗ 

7ερμ μα 8 ἀδυρῃῖοσ ; ἴῃ 4]}, (6 τεϊρίουβ. ἰάθαβ, ἴῃς ἰδῆρυᾶρε, 
δηα 5ιγ]ε, ἃσεὲ ΘΕ ΓΟΙΥῪ ἀη|1κε ἢἰβ οὐ. [Ιἱ 15 ρἱαίη τῃεγζείοσε, 

ἰῃαῖ τῃ6 δυῖμοι οἵ 7υἀἃ. χ5- τοῦ ἀϊά ποὶ γυῖα 1ῃ656 5Ξἴοσίθϑ Ὠἰπηβοὶ, 
Ὀπι τοοῖ ἴῃεδπ ἔτοτῃ οἱ δσ βουγοαβ. 

ἼΤΏ686 βϑοῦυζοαϑ οδηηοῖ ἤᾶνθ Ὀδθη οζγαὶ ἰγδαϊτοη, οὐ αν τ θη 

ΡοΟρΡυΐαγ ἰορεηάϑβ, ἢ ἔοτ, ἀρατῖ ἔτγοτῃ ἴῃς αἰ συ οἵ βυρροκίηρ ἴῃᾶὶ 

οταὶ τγδάϊτίοη 5.5.3 ἐγδηβπιἰεὰ ἴοὸ 50 ἰδία ἃ {ἴἰππ|ὸ δι ι {ΕἸ 1Κα δηά 
ἀπ} ἃ] ρἰοῖυχεβ οἵ ἃ βίδϊε οἵ βου ἴμδῖ ῃδὰ ραβϑεὰ νὰν σεη- 

4 8εε δίδάς, ΟΥ1 ἰϊ. Ρ.. 21. [1ἰ 15 ἴο θῈ οὈβεγνεά, πονανοσ, παὶ ἰῃ ἴῃς τἤδοτγ οἵ 
ἴῦς  ευϊετοποχηὶς νυγϊεγϑ, ἰῃς Ἰοοδὶ οὐ} 15 οα ἴπῈ Πρ Ρ᾽ασα5 γεσα ποῖ ὑσοῃί θὰ 
11 αὔεσ τῆς Ὀυϊάϊης οὗ ἴῃς ἰεπιρὶς. 

Ἐ 8:εε ἐβρεοίδ!!υ οὐ )δ-35 37-}1} ἀπὰ πε ἱπιτοάυοιίοηβ ἴο (ἢ 8ενεσγαὶ 5ἰοτίεβ; οἴ, 

αἰςο Κυε., “7 (ΟἌ, ἰ. Ὁ. 339: Βα., Αἰολέ. μ. δάρνε., Ὁ. οἱ ἴ., 128; Κὅ,, ΕΞἰπ]., Ὁ. 254. 
1 Κα, τηῖ κα ἴτ νεγγ ργουδῦϊε τπαιὶ τς δυῖθοῦ οἱὨ 37-}1 αἰ8ο νυτοῖς 625-32 γ2.-8 823, 

Ὀαυϊ τἢε5ε ραϑϑαρζεβ ἀρρεᾶγ ἴο πηεὲ ἴο ὕες ἀετγίνεα ἔτοπι οπα οὗ ἴῃς οἢϊεί βουγοεβ οὗ [8 
Ὀοοῖε. ἱ 

ᾧ σοπιραγε ἴῃς βίοιγ οἵ Εμυὰ (312:390) ψ ἢ τπᾶὶ οὐἩἨ ΟἸΠηϊεὶ (37-11), ὙΤῊς Ἰαῖίες 

5ἴον"5 05, Ὀείίες [ἤδη δηγιῃίηρ εἶδε, μαι (Π 656 Ὠἰβίοτγίεϑ ννου]α [γε {κὸ 1 τῆς δυΐϊῆοτ 

παὰ νυγ ἴδῃ ΤΠ δτ Πἰπιϑε!, να πᾶν 8150 σοπιραγε ἴῃς οπαρίει5 οἵ ἀποίθηϊ ἢἰβίογυ 

τ νος ἢ ἴῃς δυΐποῦ οὗ (Ὠγοηίὶςοῖθ5 συρρίοπιεπί Κίηρπ, --- ἃ]}, οὗ οουζδς, ἱπ Ὠἰ5 
ον Ρεουϊίαν πηᾶπηετ. ! διὰ μειίπ, αἱ. ὶ 



. ΧΧ ἹΝΤΕΟΒΟΌΟΤΙΟΝ 
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ἴαγῖε5 Ὀείοσς, ἰῇ τεάἀυσίηρ οὐαὶ ἰτδάϊοη ἴο στ ηρ, ἴῃς δυΐδοσ 
σου ὰ ̓ πονι Δ Ὀ]Υ ἢανε Ἰεῖς [Π6 ἱπηργεββ οἵ πὶβ ον βῖγ]ς ὑρο ἰδς 

βίουιεβ ἴἃγ ποῖα ἀθαρὶν ἴἤδη ἰ5 ἴῃ6 οᾶβα; ἴδε Πευϊοτοηοπὶς 

Ῥεουϊατίεἰιεβ νὰ ἢᾶνα ποϊεα δῦονε ψουὰ ποῖ Ὀε οοηῆηεά ἴο ἴῃ6 

Ὀερίηηΐηρ δηὰ δηά οὗἉ [ες ἰ4165. Ὑὴδ ρτθαῖεσ οὐ 1655 Ὁῃεν θη Π 658 
οἵ ψὨοἢ να ἄγ αἰνγᾶγβθ ΔΑΓ ἰῇ ρδβϑίηρ ἔγοτῃ ἴῃ6 ἰηιγοάποιίοη 

ἴο [Π6 51 οΥΎ ΜΠΙΟΣ (ο Ποννβ, 15 οἰθαγὶν ἴῃ 6 Ἰοίης ὉΥ ψὨὶοἢ δὰ ΟἹ εΓ 
ντ ττᾺ ἢ ϑοῦτοα ἰ5 αηἰϊεα το ἴῃ Παυϊεσοηοτηῖς ῥσγείδοβ. 

ΠῚ τὴς δυΐμου εἰ ρ]ογθα τυτιἴδη ϑουσοαβ, ΟὟ ποχῖ ἰηαυ ΓΥ ἰ5, 
ΜΠΘῖΠοῚ ἢ τηδάς ἢϊ5 σΠοῖςα διηοηρ βϑἰηρὶα [4165 οὗ αἰ βδιθηῖ σο]]θο- 
οης οὗ ἴα]θς, οὐ ὙΠ Θί ΟΣ ἢδ ἴοοῖκ ἴδ πὶ 4}1} ἔγοπὶ ϑοπηα οὔθ οἱἷάογ 

Ὁοοῖκ. ΤῊΪβ χυεβίίοη σαπηοῖ Ὀςε δηβϑνεγαὰ ἢ ἐπίίγα σογδίπηίν ; 
ἰϊ 15 φαϊῖα σοποείνδο]ε ἴῃδὶ [6 γος οὗ βιοτίεβ αῦουϊ ϑδῃ)βοῃ, [Ὁ 
ἰηβίδῃςθ, τᾶν πᾶνε εχίβιεὰ βερδγαίοὶυ ; Ὀυϊ ἰξ 15 ἀδπηοηβίγαθιε, 1 

τὰϊηκ, τηδὶ τὴ6 δυῖμογ δὰ Ὀεΐοτε τὰ δὴ οἱδσ ψοσὶς ἰῃ ψῃϊοἢ ἴῃς 

εχρίοἱῖβ οὗ ἃ σοπβίἀθσαῦ!ε Παπροσ οὗ ἴῃς Ιβγαθ! ας ΠατΟα5. γΕσα 

πατταῖθα ;" δηά 1Γ 1ῃ15 ἰβ ἴγι δ, 1ζ ΤΏΔΥ ΝΕ Μγ6}1 Ὀ6 τπᾶὶ [15 οοἷ- 

Ἰδοϊΐοῃ νγᾶβ ἢ5 ΟἿΪΥ βοῦσοθβ. [ζ 15 δϑϑίε ἴο υπάοιβίδηα δον ἃ 

βίοσυ {κε ἴμδῖ οἵ ϑαπηβδοῇ 5ῃουἹὰ ἤᾶνα Ὀδθθη ἰποϊυἀεά ἴῃ ἴῃς Πευ- 

τεγοηοσηὶς Βοοῖς οὗ πάρε, ἢ ἴῃς δυΐμοῦ ἰουπὰ ἰδ ἴῃ τῇ6 Θαι θοῦ 

ψοτὶς οἡ ΜΓ ΠΙΟἢ ἢς Ὀαβεα 5 ονη, ἴδῃ ἴο ἱπιδρίης τμδὶ ἢς ἰηΐγο- 

ἀυςαὰ ἰξ ἔογ Ηἰπιβοὶί ἔτοτα βοπγὸ οἵπεσ βουγοα. 

Α πιοῦα τηϊηπῖς δχαιηηδίίοη οἵ ἴῃς ἱπιγοάιοιοη ἴο ἴῃς Ὀοοΐκς 
(125-35), δὰ οὗὨ τῃε βεϊτίηρ οὐ ἴῃ βϑνεσαὶ βἰοσίθβϑ, θβρρθοίδ!]ν ἴῃοβα 
οἵ Οἰάεοη (6᾽-}) δηὰ 7ερμίμαι (105 5), Ὀτίηρβ ουὖἱ ἴῃς ἔδει τπᾶὶ 
1π686 ρᾶγῖβ οἵ ἴῃς ψοῦκ σα ποῖ δηιίγεὶγ Ποπιοβθηθουβ. ΤῊΣ 

Πυπιλατουβ γαροιτοη5 ἀηαά ἀυρ]οαιίοηβ, δηά ἴῃς ἀἰεγεησες ἴῃ ρμοίϊηϊ 

οὗ νίενν δηά ρῥῃγαβθοίορυ, ψῃϊςς, τῃοιιρὴ 5] ρῃῖ, ἀγα ἀππιϑίακαῦίε, 

5ΠΟΥ͂ ἴπαὶ τῆογα ἴδῃ οὔθ ΨΓΙΕΓ πὰ5 δὰ ἃ μαπὰ ἴῃ τε Ἴοπι- 
Ῥοβιτἰοη. ΟΥὨ τῃ15 ἔαςῖ, ψῃϊομῃ ἰβΒ τεοορηϊζεά ὉΥ πιοβὶ τεσεηὶ 

οτς5, ὑνγο Ἔχ ρἰδηδίίοηβ πλὰν Ὀ6 ρίνεη. Οπδ ἰ5, [δὶ ἴῃ δυῖῆοῦ ΟΣ 

εὐἀϊῖοντ οἵ ἴπε ργεβεηΐ Βοοκ οἵ [υάρ65, ἰῃ ἰησογροταίίηρ 25-τϑ ἴῃ 
εἰβ οὐνὴ ψοσκ, ἀνεὶς ἀροὴ δηα ἐπιρἢαϑίζεα ἴῃ 6 τηογαὶ ἰθββοβ οὗ ἴῃ 
Ὠἰϑίοσυ ϑοἢ ἢἰ5 ργεάξοσβθογ μδά δηίοτοθά ; ἴῃ6 ἰαοκ οὗ υηἱΥ δπᾶ 

4 ὅε6 πεχὶ ᾧ. 
Τ 5εθ τ)6 σοπιπιθηΑΓΥ οἡ ἴῃ ρᾶσϑαρεϑ ἱπάϊολιςὰ, δῃὰ εβρ. Ὁ. 63 ζ., 175 ἴ., Σϑὲ ἔ, 

251. 



ῬΕΕ-ΘΕΤΕΚΟΝΟΜΙΟ ΒΟΟΚ ΟΕ ῦΠ6Ε5 χχὶ 

οοηβίβίεηου ΜὨΪοἢ ἴῃ6 οὐτἰο5 ἤᾶνα οὐβετνεὰ νου (05 Ὀ6 ἄτας ἴο 
ἱπιεγροϊαϊίοη." ὙΠα αἰϊεγηδῖῖνα Πυροίμαβίβ 15, [δὶ ἴῃ6 δυῖμποσ οὗ 
24-τόῦὶ υϑεα 85 [ῃε μα515 οὗἨ ἢ᾿ὶβ ψοΥΚ 8η οἷ άδσ ςο] δοϊίοη οὗὨ 14]65 
οἵ ἴῃς ΙβΒγϑϑ}ϊῖε ἤετοαβ, ἰῃ ψϊ ἢ (ἢ 6 νάγγίηρ ἰοτίυπηε5 οὐ [ϑ5γδ6] ἴῃ 

ἴδοβα ᾿τουδϊουβ [165 ΈσῈ δἰσεδαγν πηδάς ἴο ροϊηΐ [6 πιοσαὶ ἴμαὶ 
τ δ ἢ] 655 ἴοὸ Ὑδῆνεἢ ννὰ5 ἴῃ ῥτίτης σας οὗ 41} τῆς εν! ταὶ 

θ6(6}} τη 6 Ρθορὶε, --- ἃ ργθ- Πδυϊοσοποπηο ΒοΟΟΚ οὗ ἴῃς Ηϊἰβίοτγεβ οὗ 
ἴῃ6 7υάρε5.7 

Τῆς σοηῃδίἀεταϊίοηβ Μῃϊοἢ ἱπο πα ἴῃς Ὀαΐδηοε οὗ ργοραὈ] }Ὑ ἴο 
ἴῃε Ξεοοῃά οὗ ἴμεϑε Ὠυροΐμεβαβ δῦ (ἢ6 [ο]ονίηρ : (4) ΤἼς εἰε- 
πιθηῖβ ΨΏΪΟἢ τὰ δαπηεα ὈΥ 41} ποὶ ἴο Ὀδίοηρ ἴο ἴῃς ῥγηοῖραὶ 
ΒΘευϊετοηοτηὶς βἰγαίαηι ἴῃ ἴπε ὍΟΟΚ ἄο ποῖ βεεῖῃ ἴο δὲ ϑυροσίπι- 

Ροβεά ὑροη ἰϊ, Ὀυϊ επηθεάααα ἰη ἴξ ; ἀπά {Π6γ ἅγε τῇοσγε ἱπιϊηδίεὶ 
υηϊϊεά τὰ {πεῖν σοηϊοχὶ τμδη ἴῃς δά ἀϊτίοηβ Ὁ ψὨΐο ἢ ἰαῖοσ δαϊοῦβ 
οἴϊδῃ ΤΥ ἴο πεϊρῃίεη ἴῃς εἤεοϊ οὗ τπ οἷς ἰοχὶ ἀγα νοηΐ ἴοὸ Ὁ6. (6) 1 
ἴῃς δυῖῃοσ οἵ εἀϊῖοσ οὗ ἴῃς ργεβεηΐῖ Βοοκ οὗ [υἀρδ5 πιδάς 411 [ἢ 6568 

δ οηβ ἴῃ 25- τό, γε βῃου!ὰ Ἔχρεοῖ ἴο πᾶ ἢἰβ τηᾶγκ ὑροη οἢ. 
17, 18, 19-21 4150, ΜΏ ΟΝ. σατίδίη!γ ἰην! 6 ἃ ποτὰ] σοτηπηεηὶ δηάᾶ 

ΔρΡΡΙἰοδιίοη αὐυϊῖα 85 πιις ἃ5 5οπΊῈ οὗ ἴῃε βίογιεβ ἰῇ ἴῃ6 Ὀοάγ οὗ 

ἴδε νοτκ ; Ὀαϊ ηο ἴγαος οὗ βιιοἢ δῃ ἱπῃργονεπηθηὶ ἰ5 ἴο Ὀε ἀἶβοον- 
ετεὰ ἴῃ (οβε ομαρίειβ. (2) Τῆς ἰδηριαρε οὗ [Π6 ραγίβ οὗ (ἢ 

ὈΟΟΚ ἴῃ φυσϑίοῃ ἰ5 ἀἰβιμηριυ ξῃεα ἔτοτῃ ἱπαὶ οἵ ἴπ6 Πευϊεγοποιηῖς 
ὙτοΙ5 δα δἀϊΐοῖβ σΘΏΘΓΑΙΙΥ ὈΥ ἃ πιοσα πιδγκαα δῇϊη!ν ἴο οἠς οὗ 
18 οάεσ βϑουγοαϑ οἵ ἴῃς Ηδχαϊδυοῃ (Ε).} (“)) ϑοῖῃε οἵ τῆς ἴδ]65, 
ἐξ. ἴῃαι οὗ Οἰαύῤοη (οἰ. 6-8), ἀγα σοπῃηροβίϊε ; ἵψοὸ βοπγενῃαὶ ἀἱϊ- 

[εγεηῖ νεγβίοης οἱ ἴδ βίογυ ἤανε Ὀδθὴ αηἰϊϊεά Ὁγ ἃ (ῃἱγά Παηά, 
ὙΠΟ. ἄοεϑ οὶ ἀρρθᾶσ ἴο ὃς παῖ οὗἩ ἰῃε δυΐῃογ οὗ ἴῃς ὈοοΚ, Ὀυϊ 
οὗ δὴ δδι]ο τεάδοϊοσ. [Ιΐ ἰ5 ποῖ ἃ γεπιοῖθ σοηδοίασε {μαὶ [ἢ 5 

τοάδοιοσ 15 αἷδο ἴῃς δυΐποσ οἵ ἴῃ6 ποη- Πειιεγοποιηὶς οἰεπηθηῖ ἰῃ 

ἔπε ἱηιτοάδυςσιίοη (25-.35) δηὰ οἴπεῦ ρατίβ οἵ ἴῃς Ὀοοκ. (4) Τῆς 
ΒῬευϊετοποιηῖς ΒοΟΚ οὗ Τἄρε5 ἀἰὰ ποῖ ποῖα οἰ. 17, 18, 19--21 ; 

ἴῃς οἰοβίηρ ἔογπια, ᾿ς Ὁ, πᾶν ρογῆδρϑ Ὀς ἰᾶκθὴ δ5 δνϊάθησα [δῖ 

ἶς ἀϊὰ ποῖ σοπίαϊῃ οἢ. 16; 8355 15 δὴ δαϊϊοτίαὶ ϑβυθδείταϊα ἴῸτ 

480 ΚΙπεῖ, δλνά. κ' Αγ ἐ., 1892, Ὀ. 44; Οα. ἰ. 2. Ῥ. 7-9. Το τΠϊ5 Ἰαῖεσ παπά 
δε δβογίθεβ: αἰ. (α. δέ. δἱδ-δα. 18. 17. 30.253 34-6. δῚ 647-10 χοϑ-]6 (Ἔχοερῖ ρεΓΠΔρ5 ν.105), 

Ἐ.Χε., 814., Βα., Ὁτ., Οο. 

Σ ΚΙ, ἀοοουπηίβ ἕοσ [ἢ 5 ὉΥ βυρροβίηρ {παὶ Εὶ (ἴῃς εαἀἰίοτ οὗ οὐ [ᾶρε5) ἰοτπιεὰ 
Βἰ5 βίγ!ς οὔ οἱάδγ πιοάεἰβ. ᾧ Βυ., Οο.; ἀφαίηβι (πἰ5 νίενν 5ες Κία,, Οὐ 44. ἰ. ἃ, Ῥ. 12. 



ΧΧΙΪ ἹΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

οἢ. 9, ΜὨΪΟἢ ἢ85 ΟὈνΟΥΒΙΥ ποί ραβϑεά [Ὡσγουρῇ τῇς πδηάϑβ οὗ τῆς 
Βευϊζοσοηομηῖς δυΐμοσ" Βαϊ οἢ. 17, 18, δηὰ ἴῃς Ῥ͵ΠΠΊΑΤΥ νεσϑίοη 
οὗ ἴῃ βἴοσυ ἴῃ οἷ. 19-21 ἅτ δκίῃ ἴο ἴῃ οἱδσ πατταῖίνεϑ ἴῃ 25-- τόδ. 
οἰ. τό, τὴε ἀεαίῃ οὗἨ ϑαιηβοῃ, ἰδ ἀῃαυθβι ΩΔΌΪΥ Ὸπὶ ἴμε 54Πὶ6 
ΒΟΌΓΟΘ ἃ5 οὗ. 132-15 ; οἢ. 9, ᾿ἴ56]{ σοτηροβίϊε, 15 ἴοο οἸοβεὶν σοη- 

ποοῖθά ψ οἢ. 6-8ὃ το ὉὈς οἵ αἰβδτγθης οτἱρίη. Τῆς στρ εβὶ 
Βγροίῃεβϑὶβ ἰ5, (παῖ ἴῃ656 σῃαρίοιβ εσα σοηϊαϊηοα ἴῃ ἴῃ φα]ϊεῦ 
ςοἰϊεσοη, Ὀὰϊ νγεγα οπμτεα Ὁ ἴῃ6 Παυϊεσοποιηΐο δυῖθοσ ἔσο 
δῖ5 ὈΟΟΚ,, 45 υηϑυ δῦ ]6 ἴο ΠῚ Ρυγροβα. 

Τῆς οἷάδθσ ὈΟΟΚ 56 6πὶ5 ἴο ἢᾶνε σοηϊδϊηδα ἴῃ6 Ὠἰδίοτιθβ οὗ Εμυά, 

Βεδοτδὴ ἀπά Βαγαῖ, Οἰάδοη, ΑὈἰτλείθοῃ, [ρῃ δῇ, δηὰ ϑαπηβοη ; ἢ 

ποῖ ᾿παργΟ Δ ὈΪΥ 4150 ἴῃς βίουυ οἵ Μίςδῃ᾽ 5 ἰάο]5. δηὰ τῃε τηϊρταϊίοη 

οὗ ἴῃε Παηϊίε5, δηά τῆς οτίρίῃαὶ ἔοστῃ οὗ πὶ οὗ ἴῃς 1, Ἔνια δπὰ ἢϊ5 
σοπουδίηθ. [Ι͂ἢ Ψῆδὶ ογάοσ ἴῃ656 βΞἴοπδβ βίοοα, νὰ οδηποῖ τιᾶκὸ 

οὐ. ΟΠαρίειβ 17, 18, δῃὰ 1τ9-21, ᾿ξ ἱποϊαάεά ἰῃ ἴῃ6 Ὀοοκ, νουϊὰ 

ἢανε τῃεῖὶγ παΐυγαὶ! ΡΪδοα ΠδᾶΓ 15 Ὀαρίηηΐηρ ; [ΠΕΥ σογίδιν σδηποῖ 
πᾶνε 5ἰοοά ψῇετε {ΠῈῪ ποὺ ἄο, ἰῃ ἴῃς τηϊάϑι οὗ ἴῃε ἰβίουυ οἵ 
τῆς “ἀδγ5 οὗ ἴῃς ΡὨ] στη 65,᾽ Ὀδίννεθη ϑαϊβοη ἀπά ΕἸ... Οῇᾶρ- 
ἴοσ το δ δ, ἃ ἴοσμηαὶ δηὰ Ἔχιεπάδα ἰηϊγοάποιίοη τεβει ]ηρ 25 33, οδη 

Βαγάϊν ᾶνε Ὀδεη ἀεϑίρηεά ἴο ὁσσυρΥ [15 ργεϑεηῖ ροβίοη. ὃ 

11 Ι5 ἃ φυδβίίοη οἵ τηογε ᾿ροτγίδηςα ἢ θῖθΠου ἴῃς ρτο- Πεαΐετο- 
ποιηὶς [πάρε5 (ἴο υ56 [ἢ]5 πᾶτης ἔοσ Ὀσγεν!γ}}} σοηϊαἰηδα οἴπεσ ἢϊ5- 
ἴοτῖε5 ποῖ ἱποϊυἀ δα ἴῃ τε σδηοηΐςαὶ Βοοκ οἵ Γιάρε65. 

ΤὮε ἀξεαῖῃ οἵ ϑαηιδοη (105) ἰ5 ποῖ ἴῃς επά οἵ ἃ ροσίοά οσ ἃ 

τυτηϊηρ Ῥοΐηϊ ἴῃ ἴῃς ἢἰβίουυ, βοῇ 8ἃ5 8ῃ δυΐμου νου πδίυγα!]ῦ 

σἤοοβε ίοσ ες εηά οἵ ἃ Ὀοοΐκ ; ποῖ ἰ5 ἰΐ δὲ 4]} ργοῦδοϊα ἰμδΐ ἃ 

ΤΙΣΙ ψνῆο Ὀερίη5 ψ ἢ δὴ ἱπισοάυοίίςοη οὗ βοῖης ἰεηρίῃ, βειτης 

ἰοστῖῃ ἴῃ δάναηος ἴῃς τηοτγαὶ οἵ ἴῃς Ὠἰϊβίογγ, ψγουὰ Ὀγηρ ἢἷ5 νοσκ ἴο 

80 ΔΌχαυρί ἃ σοποϊυβδίοη νἰῃουϊ ἃ ψοτγὰ οὗ τεϊγοβρεοῖνε σομγηθηΐ. 
τ Βᾶ5 Ἰοῆρ Ὀδδη ποιϊςοα [παῖ ἴῃ τ ὅ84ηι. ἴῃ6 δοσουηΐ οὗ ἴῃε ἀεδίῃ 
οἵ ΕἸΙ (415) 15 (ο]ονεά Ὀγ τῃε ννογάβ, “ Νον 6 δά ἠυάρεά 5γδεὶ 

Φ Βιι.; 5εε Ῥεΐονν, Ρ. 234, 238. 
{ Εογ ἃ ἀϊδεγεηὶ Πγροίμεϑβίβ 5εα Ὀαϊον, ὑ. χχχνὶ ἔ. 

Φ ΎΠΕτγε ἰ5, δὶ Ἰεαβϑῖ, ἢ ἀρράγεηῖ γεάϑοῃ ἴο ἀϑοῦῖθε Δῃγ οἵὨ ἴῃδϑε 5ίοτγίες ἴο ἂἃῃ 

ἱπάερεπάσηϊ φουγος. 

ᾧ 5ες διγίμεσ, Ὀείονν, Ρ. χχὶ! ἡ. Εοτ σοπ)εοΐατεβ δρουΐὶ 115 οτὶρί πα] ροϑίτἰοῃ, 56 Ὲ 

276. 
ἠ ! Μεαπίπς Ὀγ ἴἴ της ςοἰϊεςσϊίου γος ἢ ργεοεάςα ἴῃς Ἐενμετοβοβεῖο Βοοκ οἵ 
Ἱμάμεπ, .6-τόῖὶ, 

τ τς 
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ΟΓΥ γαϑατῖβ᾽" ; ῥγεοίβε!ϊυ [ῃ6 ϑᾶπὶῈ ἔοσγγΐα 85 τὴ 704. 1651, οὗ, τ 2 
τοῦ δ 125}}}5 ΟΥ̓ ϑαηημεὶ αἰδοὸ γα τεδά τῃδὶ “πε Ἰυἀρεα Ι5γδοὶ 
85 Ἰοηρ 85 ἢξ Ἰ᾿ἰνεά " (τ 5. γ}) ; ἀπὰ [παὶ ἴῃς ψογάβ ψεσε ποῖ οτὶρί- 
ὨΔ]1Υ πηθδηΐ ἴῃ ἃ 5: οἰατν 56 η56, 85 τι ὶρῃϊ βθα ἤγουῃ ν.} δ "7, ψῃ ἢ 
ἀδϑοῦρε ἢἰ5 )υάϊοῖα! αἰγουϊο, 7 ἰ6 τηδηϊΐεϑδὲ ἔσοη ἴῃς ρῥσγεοβάϊης 
γεῖβαβ, ΠΟ ἢ τ6}} ἤονν μ6 ἀεἰ]ίνετεά ϑγδθὶ ἔτοπὶ ἴῃς ῬἈ]] 51 1Π 65 ὉΥ 

τς ρστεδῖ νἹοίουυ δ Μίζραῃ, Ἵοποϊπάϊηρ ἰῃ ἴῃ 6 538Π16 ΨΑῪ 85 [6 
δοοουηῖβ οὗ ἴῃς ἀο]νεγάησθϑ νσουρῃϊ ὈΥ [Π6 υάρεβ Ὀείογα ἢΐπ : 
“«Δῃά τῆς ΡΒ 5επε5 ψετὰ βυδάμπεα, δηὰ ἀἰά ποὶ ἀραίῃ οοπια ἰηΐο 

106 ταυτί ον οἵ ϑτδεὶ ; ᾧ δηά τῃ6 παπά οἵ Ὑδῆνθῃ ννδβ ἀραϊηβί ἴῃ 68 

ῬἈΙΠἸϑι 65 85 Ἰοηρ 85 ϑαπιιεὶ ᾿νε " (γ}8). 8 ϑαπγιεὶ ννὰ5 τπ05, ἴῃ 
115 πατταῖϊνε, {πε Ἰυάρε νῆο ἀεἰνεγεα Ι5γαϑὶ ἔγοπα τῃ6 ΡΠ] βτη65.}} 

[πῃ 1 8. 12 αἷβο, ϑαιημαὶ 15 ταργεβδθηῖεα, ποῖ ΠλΈγεὶν 85 ἃ ργορῃεῖ οὐ 

85 ἃ Ἰυῖίςς, Ὀαΐ ἃ5 Οὴ6 ΨῇΟ ἴὉΓ ΤΏΔῊΥ γεδῖβ ἤδα ὈογηΘ τὰ]Ὲ ΟΥΝΘΥ 
5τ86]1. ΤῊ βρεεςῇ οἵ ϑαηγαθὶ, ἢ ἢ σοηϊδὶπ5 ἃ τεϊσοθρεςῖ οὗ ἴῃ 8 

Ῥεποά οἵ {πε υάρεθ (ν...}), ἀπὰ 5βοϊδπγη ννογάβ οὗ νναγηΐηρ ἴοσ ἴῃς 
Γυῖυγε ὑπάσγ [ἢ ΠΕ] ἐϑιδ ἰϑῃεὰ Κιηράομι, ἰ5 ργεοίβεὶν ἴῃ σοη- 

εἰυδίοη ΜηΪοἢ γε ἀεβίσε ἔογ ἴῃς Βοοκ οἵ ἴμε Ηἰϑβίογιεβ οὗ τῃε 

7άμεβ, σοτυγεβροηάίηρ δάμη γα γν ἴο τἢς ρατγιίηρ ἀΐδοουτβε οὗ 

]οβῆυα (05. 24) αἱ ἴῃ8 οἷοβε οὔ τε ρεγὶοά οὗ τε οοπαμεβι 
Τεγε ἰ5, ἰπεγείοτε, στεαῖ ργορδὈ ΠΥ ἴῃ ἴπε ορίηΐοη οὗ ταὶ δηὰ 

οἴμοι τπᾶὶ τ[ῃ6 ρῥτγε- Πευϊεγοηομιῖὶς [πᾶραβ ἱποϊυἀ δα πες {ἰπ|68 οἵἁ 
ΕἸΙ ἀπά ϑαιιυεὶ, δηά επάἀεὰ ἢ τ 5. 12." Ι τηϊ5 θὲ ἵπις, [πά. 

το δ ΤΥ τηᾶν οτὶρίηδὶγ ἢανε Ὀεδη ἴῃς ἱπιγοάποτίοη ἴο ἴ[ῃ6 ρεποά οὗ 

ΡῃΠἰβεῖηα ορργεβϑίοη ἰῃ {Π6 988ᾶπ|6Ὲ ψόῦκ. 1 ΤΉΘ56 τννᾶγϑ ΨΕΤΘ, ἰῃ 

[Αςῖ, δῃά ἴῃ ἴδ Ἠϊδιοτίοδὶ ὑγδα τος οὗἨ [5γᾶ6], [ῃ6 Ὀερίηπίηρ οὗ ἃ 
ὩΘΥ ΘΡΟΟἢ ; δηά ἴῃς δυῖῃοῦ τᾶν ἢᾶνε τεσορηϊζεα {Πεὶγ ἱπιροτίδποα 

9 Κυεπεη (ΔΌΟΟΣ ἰ. Ὁ. 353) δηὰ ΜΠ ἀθθοογ (Δ δέον ξωμάξ, Ὁ. 274) τερατὰ 
1 5. 480 5 ἃ ρ|οβ5, οὐ ννῆδί 566πΠὶ ἴο πε ἱπϑυδιοίθηιϊ στουπαβ. 

Ἐ Οἱ ἰδεβε νεῖβεβ 5εε Ὀείονν, Ρ. 113. ἢ ΟΙ. 7υἀ. 380 828 χχδδ͵ 
ᾧ σέ 7υὰ. 418, 
ἢ ϑοπῖς οτος σοπηεοὶ (5 νἱἢ 7. 136, ν Πέτα ἴῃς ΑὩροὶ ἑοτγεῖς}]5 ἰπαἱ ϑαπιθθῃ 

5141} δερσώε ἴο ἀεἰΐνετ [5γδεὶ; 566 Ρ. 317. 

«Οἱ. αἷϑο 2 Κ. 1:71-3 (ϑοῆγαά., Καὶ); Μηάδθοον ἰβ, ἤονγενασ, οαγίδι Ὡν 
πιϊϑίακαη ἱπ βυρροβίηρ τῃαὶ 7 ἀ. 286-36 ἰ5 ἀερεπάβηϊ ὕροη 2 Κὶ. 17 (ζεεγξωμάε, 

Ρ. 273). 
9 Οτγαῖ, Οσεσολ. βελεν, Ὁ. 97 1.; 50 Βα. Καυςε., ΝΠ ΕΌοετ, αἱἹ., ἰαΐηὶς ἰμαὶ 1818 ννὰ8 

ἱπις οὗ της Ὠευϊετοποπιῖο 1 άὰζε5. 
Ἡ ΕἘχοϊυάΐης Πευϊετοποπιίο αἡαϊοικ. 

Ἡ Βυ.; 5εε Ὀεΐονν, Ρ. 276. 
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ὃγ ἃ ποτε Ἔχίεπάςά ἱπιτοδυςοῃ ἴμδΔπ ἴμοβε πῃϊςἢ ἢς ῥτεῆχεά ἴὸ 
τῆς ΟἸΒΕΙ ““Ορρτγεϑϑίοῃβ." 

Τῆς ρῥτγαρτηδίίβτω οἵ [15 σσοῦῖκ νγὰβ βίαι δσ ἴο [μδῖὶ οὗ ἴῃς Πευΐετο- 

ποηηῖς Τ[υάρεϑβ; ἴῃ ἰὶ αἰϑο, ἃ5 πᾶν Ὅε εξ ἰῃ ἴῃς ποη- ευζετο- 
ποιηῖς ρᾶγῖβ οἵ 25- 35, ἀπά τόδ, ἴῃ 6΄ “Ὁ δηὰ ἴῃ 1 8. 12, ἴῃς 
ΒϑίοΥΥ 5 ἰηϊεγργεῖεά δηὰ υάρεὰ ἔτοπα ἴῃς ρῥτορῃεῦς ροίηι οὗ 

νίεν ; [πδὶ ἴῃς Ρεορὶε ἔοσβοοκ Ὑδηνεῃ δηᾶὰ νουβῃρρεὰ ἴῃς ροάβ 
οὗ (δηδδῃ 15 ἤέσε δἷϑο ἴῃς ,μροης εἰ ογίρο »παίργμσε, ἴῃ ἴὰ τὴς σοη- 

βίειϑ οἵ ραττίουϊαν {πΠῦε5 ἀπά ῥτοὺρϑ οὗ {π0ε5 νντἢ {πεῖν περ θουτγα 
δᾶ αἰγεδάγ θεσοπῆς ορργεβϑϑδίοῃς δηᾶὰ ἀεἰνεσάησαβ οἵ 4]} [5γδεὶ, 

ἴῆε Πεῖοεβ οὗ ἴδεϑε Ἰοσδὶ βίπιρρίεβ, ἴῃς Ἰυάρεβ οὗ [5τ46].} Βυΐ, 
αἷοθε 45 ἴῃς σεϑείδηος ἴἰ5, ἴῃ6 ἀϊξιποῦνα Πουϊεγοηοτηὶος ποῖα 

15 δῦβεηϊ ; ἴπε 5ἰδηάροίηι 15 ἴπδὶ οἵ Ηοβεα ἂδπάὰ ἴπε ρσορῇβεῖὶς 
Ὠιἰδιογίδηβ γῆο ψτοῖς ἴῃ ἢ]5 βρὶπὶ, γδῖμοσ ἴδ ἴμαὶ οἵ [6γεπ)ϊδῇ 
δηά ἴπε Πευϊετζοηοιηῖο 5οἢοο]. 

Τῆς ρὲ οἵ τῃἰ5 οἷάεγ Βοοῖ οἵ [υάρεβ ἰ5 ἄχεά υ] πη {Πε5ὲ 

Ἰτϊῖ5 ; 1 πῆᾶν ἢ οοηϑίἀογαῦϊα σοηῆάεηος ὈῈ ἀϑορεά ἴο 68 
1 σεηίυγγ, ρετῆδρ5 ἴο ἴπ6 τἰτ)65 οὗ Μδῃδβββῇ. 

Τῆς Πδηά οὗ ἴῃ δυΐῃοσ οὗ τε οἱάεγ [υάρε5, κε τπᾶὶ οὗ ἴῃς 

Βευϊοτοηοιηϊο τίου, ἰ5 τεσορηϊζεα ἴῃ ἴῃς ἰηϊτοαἀποϊίοη ἀπά ἴῃς 
βείτηρ οὗ ἴῃς ἴ4]65 γαῖῃεσ τῃ8ὴ ἰῃ ἴῃς (4165 [πειηβεῖνθβ. ΤῊ 465- 

ὕοη ἔγοπὴ νγνῇαϊ βουγοαβ {Π6 Ἰαϊῖεσ ἀγα ἀδγινεα 15 οἢΪν ρυβῃεά ὈδοΚ 

ΟἿΒ 5ἴδρ ὈΥ ἴῃς ἀϊβοονεῖν οὗ ἃ ρτε- Πευϊεσοποτηὶς οοἸεοϊΐοη. ΤῊΣ 

Εχίβϑίθποθ οὗ σομπηροβίϊε πᾶτταῖῖνεβ, κα ἴῃ6 ἰβίοτιεβ οἵ Οἰάβοῃ 

(εἢ. 6-8), ἀηά Πεῦοταῃ δηὰ Βαγακ (οἴ. 4), ϑῆονβ ἴῃαϊ {Πεγὰ 

τηυβὲ βᾶνε Ὀδδη τοῦτα ἴδῃ οὐς β0ς ἢ βουτοθ. ΤΠΘ ΠΟΤΕ ΟΓ 1685 

ΒΊΓΟΠΡΙΥ πιᾶγκεὰ αἰνεγϑθιγ ἴθ ἰδηρυᾶρα δηὰ εἰγῖες Ὀεϊψεθη ἴῃὰ 

ΒΕΝΘΓΔΙ 5ἰοτίαβ 4150 ροίηῖϊβ ἴο αϊνεγβυ οὐ οτὶρίπ. Τμδῖ τἢ 656 

Βοῦγοα5. Μ6ΓῈ οἷἁ δηᾶ ροοὰ οοἸϊεοιτίοηβ οἵ τπε πδιϊοπαὶ γα ἰοη5, 

τῆς σμαγαοίοσ οἵ ἴῃ6 βἴογίεβ βυ βηοίε Εν αἰϊεθῖθ.Ό ΟἿ οἰοβασ ἰπβρθο- 

τίοπ, οὔβ οὗ τπδπὶ ἄρρεᾶῖβ ἴο θὲ πῆοσε δποίεηϊ δηὰ οὗ ρτγεδῖεγ 
ιἰδίογίοδὶ ψνοσῖῃ ἴΠαη ἴπε τεϑῖ. [ἢ βοῖηδ ἰπβίδποαϑ, 85 ἴογ ἜἘχαῃηρὶα 

ἴῃ {πὶ οἵἩ ϑαιηβοῃ (.ἢ. 13--16), [πε δυῖθου βθεπὶβ ἴο βᾶνε Κηονῃ 
Ῥυϊοπα νοτβίοῃ οὗ ἴῃ βἴογυ, ν᾿ ς ἢ 6 Πᾶ5 ρίνθη δπίϊγε ἔτοπι οτβ οἵ 

4 Τῆς οςἤτοποίορυ οἵὗἁ 1ῃϊ5 Ὀοοὶκ νγὰβ ἀϊβεγεηι ἔγοπι {πὶ οἵ [15 βυισοαββοῦ; 566 ᾧ 7. 

Τῆς υδὲ οἵἉ τἀδῤλεί, ἀπὰ 5οπὶῈ οἵἴπεγ ννογὰβ δηὰ ρῆγαβεβ οἵ οοτηπιοη οσουτγγοῆος 

δι ἢ 85 Σ257, 5)2), ᾿βαῦάας, Ὀς Ξυράυεα, ρΡγοΌΔΌῚΥ αἰ5ο οοπις ἔγοπι ἰϊΐ, 
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ἢϊ5 βοῦζοασβ ; ἴῃ ΟΠΕΣ οᾶϑ65, ἃ5 ἰῇ ἰῃμαῖ οἵ Οἰάεοη-͵ογα 044], ἢς 
υηϊῖεα 45 Ὀθεβϑὶ ἢθ σου]ὰ ἵνο βοπιενηδι ἀἰβοσεραηΐ δοσουηῖϑ ; ἴῃ 51}}} 
ΟἾΠΕΙ ο4565 ἰΐ ἰ5 ἀϊδίουϊ! τἴο ἀεοίάς ψῃεῖμαγ {πε ἰδοκ οἵ υμἱτν δηὰ 
αἰγθοΐηθβϑ ἰῃ [6 παγγαῖνα ἰ5 ἴο Ὀ6 δϑου θεὰ ἴο ἴῃς δἰϊετηρὶ ἴο σοπι- 

Ρίῃς αἰβδγεηϊ νϑγβίοηβ, ΟΓΥ ἴο βὐϊϊογίαὶ διρ βοδιίοη, οὐ ἴο 5ιι056- 

ααυεηΐ ἰηϊεγροϊαϊίοηβ ἀπά ρίοβ565. 
ὙΠεβῈ Ρῃμεποπλθπα ἃγα 50 τῦῦςἢ {κα ἴἤοβε ψι ΠΟ ψγῈ τὰ 

(Αγ Πᾶν ἴῃ ραγῖβ οὗ ἴῃς Ηδχαϊθυοἢ ψιἤεγε ἴμ6 Ὑδηνί σις δηά ΕἸο- 
Ὠϊδῆς παγγαῖνεβ (] ἀπά Ε)) ἢανε Ὀδθη υπιῖοὰ Ὁγ ἃ ἰδῖεσ ντίιεγ (Ε}6) 

ἴηῖο οἣς οοπηροβίϊα ἢἰβίοτυ, ἴ[ῃδϊ γε σδὴ Παγάϊγ [41] ἴο δϑκ ἴῃς 4ι65- 

τἴοη ΠΟΙΠΟΣ ἴῃς 51 Π|} τὶν 15 ποῖ γϑαὶϊν ἰἀθητ ιν ; τΠᾶῖ ἴ5, ἸνΠ ΠΟΥ 

τε ρῥγε- Πευϊεσγοηοιηὶς [υάρε5 γᾶ ποῖ ἃ ραγὶ οὗ ἴῃε ργεαὶ ὑγορῃθεςο 

Ὠἰδίοτυ ψῃϊοῃ οὐτἰο5 ἀδϑίσπαῖϊα ὃν ἴῃς βυπῦοὶ ΓΕ, δηὰ ᾿ἴ5 βουγοθβ 

] ηῃά Ε. Ὑπαᾶῖ τΠ|5 ἰβ ἴΠ6 οᾶβα νγὰβ δβηγιηβὰ Ὁ ϑοῆγδάεσ, Ψῃο 

αἰϊεπιρίεα ἴο βεραγαῖς ἴῃς ἵνο οἢϊεῖ βοῦγοαβ ἔσγοτῃ δοθῇ οἴπεσ δπὰ 
τοῦ τῇ Πευϊετοηοηγὶς εἰεπηεηῖ5." Μόγγα τϑοθηῖν Βδῆτης 7 δηὰ 

ϑίδάθ ᾧ ἤᾶνε ἀειηοηδίγαϊεα τἢ6 δῇβῆηηϊΥ οἵἨ ἁ ρϑγίβ οἵ ἴπῈ Ὀοοκ ἴο Ϊ 

δηά Εἰ τεβρεοῖίνεϊν ; ἢ ]Ὲ Βυάάδ μᾶ5 ἴα Κα ἃρ [Π6 ῥτοῦϊεπ ἢ ἢ 

ΘΟ γδαοσ ἢτγοὶ δἰίδοκαα, δηὰ ἢ στεαῖ δουΐθηθϑβ ἢ45 Ψψοσκοά οὐἱ 

Δῃ Δηδὶγϑῖὶβ οὗ ἴῃς εηἴίγα ὈοοκΚ. ὃ Οἡ τῇς οἴμεσ ῃδηά, Κυδηεῃ 
πᾶ ἰδ ἃ 5ςεριῖςο4] δἰεταἀς ἰονναγα 4} διτθιιρίβ ἴο ᾿Ἰ4εητν τῃς 

ΘΟΌΤΟΘ5 οὗ [υάρε5 ψ ἢ 1 ἀπά Εἰ ἴῃ ἴῃ6 Ἡδχαΐδυςῃ, " δπὰ ΚΙκιεὶ 
οοπλθαῖβ ἴΠ6 Πυροιεϑβὶβ, ἀγρυίηρ ἴμαΐ δι ο ἢ Γαβει Ὁ] Δησα5. ἃ5 εχίβὶ 
ἅ16 1655 ἀθοϊβίνε ἰῆδπ ἴῃς σουηιϊεγναι ηρ αἰ εγεηοος ἢ 

Βυάάε᾽5 Ὠγροίμεϑὶβ ἴα ποῖ ᾿ῃηι Πηβι δ! ν ἱπιργοραδὶθ. Τἤετο 15 

τὴε Ὀεβὲ τϑᾶβοῃ ἴο δεϊϊενε ἰῃαὶ ποίῖπμοσ ποῦ Εὶ ἐεπάεὰ ν τῇ τῃε 
σοπαααϑὶ οἵ (δηδδη, δὰϊ τῃμαῖ Ὀοίῃ Ὀτουρῇϊ ἴῃ 6 Ὠἰδίοτυ ἀοινῃ ἴο ἃ 

τατιοἢ Ἰαῖοσ τἰπιο, ΠΥ ποῖ ἴο {πεῖγ οὐῃ ἄαγ. “Πα ρατγιίηρ βρεεςῇ οὗ 

]οβῆμα, [05. 24 (5 ϑιδη Αγ Ε)), ἰοοκβ ποῖ ον Ὀαοκναγα θυ ἔοτ- 

νατὰ ; ἴτ ἰβ τ[ῃε ἐπὰ οἵ ἃ Ὀοοκ, ποῖ οὗ ἴῃ Ὠἰδίου δ] ψροτκ οἵ ψῃϊο ἢ 

ἶἰι ἰοπιεὰ ἃ ρα; ἂπά 7υ4. 25 (705. 2453), ἴτοπιὶ ἴῃ β8πὶῈ 
ΠιΑπά, ἰ5 υπηλἰϑία Κα Ϊγ (ἢ 6 ἰτδηβιοη ἴο ἴῃ6 βυθβδεαιεηὶ ἢ ΒίΟΣΥ. 

ὁ Ὁε Μγεῖιε, Φ μ28,, Ρ. 327-332. Εοτ δα! ϊετ ογΙ 65 νῆο ἤᾶνα οπιεγίαἰπεὰ (ἢ 5 

ορἰπίοη, 5βεῈὲ ΝΠ θθοετ, ζελίεν ἐμπάε, Ρ. τό8 {. 

{ ΖΑ ΤΙλΣ ν. τ885, Ρ. 251-274. 1 ΖΑ ΤΊΣ ἰ. Ὁ. 339-343. 

δ Διολί, μ᾿ δάπι,, τθφο. Βιυ.5 ταβι}!5 ἀγε δοοερίεά Ὁγ Οο,, δ ἐπι, Κὶ τ6. 

! 7 ΟΆ, ᾿. Ῥ. 3551. 
4 «ς,κά. μ. ΑΥνἠδ, 1τ8ρ2, Ρ. 44 Π.; σα“. ἰ. 2. Ῥ. 156-18. 50 αἷςοὸ Κό., ξέμ,, 

Ρ. 252-254, ΜΝ ἀεῦοετ, αἱ. 



χχνὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

70ά. τ, [5 δοοουηῖ οὗ ἴῃ6 σοπαμπεϑὶ δηα βεϊ]θηθηΐ οὐ Οδηδϑῃ, ἰ8 

σογίδίη!Υ ποῖ {πε εηὰ οἵ 5 ννοῦῖ ; 215 Ὁ ἤδγα αἷϑο Ἰεδὰ ονεῖ ἴο {π6 
Το] οννίηρ Ρετὶοα.". Ιἰ ἰ5 δηϊεοδάθηιμν ποτε ρσοῦδῦ]ε τῃαῖ ἴΠ656 

Ῥοοκβ διπ) ϑῃεα τῃ6 δυΐμοῦ οὗ Τ[υάραδ τῇ ἢΪ5 πηαῖοταὶ ἤδη τῃαϊ 
1Π6ν αἰϊορείμεν ἀἰβαρρεασ δὲ ἴμ6 Ὀερίπηίηρ οἵ [ἢΪ5. ρεγὶοά, {Πεὶγ 
Ρίδος θείης ἰακεῃ ΟΥ̓ ἵγὸ υηγοϊαϊθα βουτοθθ ἤανίηρ ἃ ςοσίδίη 

ταβοι δδησα ἴο } δηά Εἰ τοβρεοιίνεϊν. [τ πιυδῖ 6 δοκπον]εάρεά 
τῃδῖ τΠ6 ταβειη ]άηοθβ ἃγῸ 1655 πῃηαγκαα ἴδῃ τηἰρῃϊ Ὀὲ εἐχρεοϊεά, 

Δα τὲ δοοοιηραηϊεα ὈΥ ποιϊοοαῦϊε αἀἰϊβεγεηοθβ. Βαῖ ἰζ 5Βῃου]ά θὲ 

οὐβεοῖναά, ἤγϑι, [παῖ τῃ6 υἱεἰπηαῖα δουγοαβ, ἴπῈὶ ῬΡορυΐασ ἰγϑα τ οηβ 

ἔτοιη ψῃῖο ἢ τΠ6 ἴ8165 οὗ τῇς Ἰυᾶρεβ ἂτὲ ἀγαάνγῃ, πδίυγα! γ πδά ἃ 
ἀἰϊετγοηι οτἰχίη δηὰ σμαγδοῖεσ ἔτοτῃ [(μ6 Ἰερεηάβ οὗ [ἢ ραϊγαγοῇ5 

ἴῃ (σθμοϑὶβ οὐ ἴμ6 παγτγαῖϊνεβ οἵ ἴῃς Μοβαὶς ἂρὲ ; δηά, βεοοηά, τῆι 

της ϑγιηθο 5 [ δηὰ Εἰ τερταβεηῖ, ποῖ ἱηάϊνί 4] δυΐμοῦβ, θαϊ ἃ 5υο- 
οαϑββίοῃ οὐ ντίϊειβ, ἴῃ6 ἢἰβιουορταρῆν οὗ ἃ οοτίαίη ρετοά δηά 

βοῃοοὶ. ἔ Τῆς αἰβδγεησεβ ἀροὸὰ ψῃϊοἢῃ ΚΙι6Ι δηάὰ Κῦηϊρ πᾶνε 
 Ἰαϊά φἴγεββ ᾶγθ, ἰἴ ἀρρεᾶγβ ἴο πι8, οὐ σδ!}]γ οἵ 1655 βἰρηϊἤοδησε [ἤδη 

τῆς δαάπιτεὰ τεβϑει]δῆσθθ, Μογθϑονεσ, ἴπε ρσοῦϊεπι οἵ [Πς βουγοθβ 

ἴῃ ]υἄρεϑ5 σδπηοὶ 06 βεραγαϊβα ἔτοπι ἴῃς βατὴς αυδϑίίοη ἴῃ ϑδπλαεὶ, 
δηά ἰῃ ἴπε Ἰαϊίεγ ἴῃς ἱπάϊοία ροϊπὶ ἴο [ δῃά Εἰ πῆοσα οἰθαῖγ, ροτ- 
Βᾶρ5, [μδῃ ἴῃ [υἀρε5. ὃ 

Εοτ [Π686 γβᾶβοῃβ 1 ἤάνα υβεά (6 5γπῖθο]5 ] δηά Εἰ ἰπ ἴῃ σοπη- 
τηδηΐασυ, ἴο ἀϊβεϊηρυ θη ἴπῃ6 ἴνὸ οἢϊεῖ βουσοθβ ἔγοὴ ψηϊοἢ (ἢς 

ὨΔΙΓΑΙΪν65 ἈΡρΘαΓ ἴο Ὀ6 ἀεγνεά, ΠΟΌΡἢ 1 ἀπὶ ΚΠ ἀνάσα τπᾶῖ [Π6 
αυδβιίοη οὗ {πεῖὶγ ἰἀθητν 5 ΟΥ̓ ΠΟ τηδδὴβ8 Ὀθγομα σΟὨ τον συ. 
Τῆοβα οὗ τὴν ταδάθιβ ΨῃΟ ᾶἅγα ῃοΐῖ σοηνίποεα οἵ 1815 ἰάθη τᾶν 
τερατγὰ (ἢ Ἰθιΐειβ 1 δηά ΕἾ ἂ5 δαυϊναϊθηὶ ἴο Χ δηά Υ,, ἵνο οἴδετ- 
156 ΠΠΚΠΉΟΨΏ βοῦΓοαΒ, οὗ ψῃϊοῃ Χ (7) 5 δἰπηοβδῖ Ἔνεγυνῇεγα πηδηί- 

{εϑεὶγ τῃ6 οἱάδγ δηά ἢἰ βίους δ!ν ἴῃ6 πλοσα ναἰυδῦϊε. ὍΤῇδ ἀυῖῃοῦ 
ψῇο υηϊτεά τῃδπῈ δηὰ σοπιροβεα ἴῃ ῥτε- ευϊοσγοποιηὶς Βοοκ οὗ 

]υάρεβ ννὰβ ῬγοραῦΥ οἠς οἵ ἰμαΐ βοῇοοϊ οἵ ρσγορηξείὶς ἢἰβίογίδῃβ 

5 Οἱ, αἶβο [΄5 ρατί ἴῃ 2328.-.36, 
ἜΤ 5 πιεῖ ποαο]ορίςα!ν ἃπ ἀπγεαϑοηδΌ]α ἀδτηδηᾶ ἴῃαἱ ἰϊ 5Βῃου!ὰ ἤτϑὶ Ὀ6 ρσονδεὰ 

ται 1 ἀπὰ Εὶ ἱποϊυάεα (ῃε Ὠἰδίοτγ οὗ (Π6 {π|65. οὗ τ1η6 )υάροβ, Ὀείογε να δηἀδανοῦῦ 

ἴο ἰάεηκγ ἴΠπ6πὶ ἰη 16 ΒΟΟΚ οὗ υᾶρ65. Ναὶ οἵπὲῦ ργοού οἂπ ννε πᾶνε ἴῃδῃ ταὶ 
νῈ σδη ἴγασε ἴπεπι ἰῃ [15 πατταῖϊνεϑβ Ὁ : 

{Τὴ Ε, ογ Ἔχδιηρῖε, ἵπετγε ἰ5 ἃ νν6]]-ἀεῆηςα βεσοοηάδτγυ βἰγαίαπι (ΕὩ). 

ᾧ Νγὲ ἤδνε βεθῆ γϑᾶβοῃ ἰο Ὀε]ΐενα ἴπαὶ ἃ οοηϑίεγαῦ!ε ραγὶ οὗ σἱ ϑαπὶ. 85 οοῦ- 
ἰαἰηεὰ ἴῃ ἴῃ ργἊ- ϑευϊεγοποπὶὶς [υάξεδ5. 



7 ΑΝῸ ΕἼΙΝ ἸΌΠΘΕΘ ΧΧΥῚΪ 

ΜὮΟ ΓΕ σΟΠΉΏΟΩΪΥ τερτεβεηίεα ὈΥ ἴῃς 5βἰρῃδίυσε Ἐ76.5 Ηἰ5 παηά 
τᾶν Ὀδ6 ταοβς αἰδιίποΥ τεοορηϊζεά ἴῃ 255-46, ψἤῇσεσε [μ6 σοπῆϊοϊίηρ 
τεργεβεηϊδιοῃβ οἵ [ ἀπά Εἰ ἀτὲ ννογκεά Ἰῃΐο οὔθ δῃοῖμευ ἢ ἔτεα 
δἀαϊτίοηβ ὉΥ ἴῃς τεάδοϊου ἰὴ ἃ ΨΨΑῪ νυ ἢ ἢ οἢ γγῈ ἀγα Αγαγ ἴῃ 
ΤΕ ἴῃ τς Ηεχαίδυςῃ. 

Τῆς ρὲ οἵ ἴῃς ἵνο οἰϊεῖ βουγοαβ ἰῃ [υᾶρε5 25-τόϑὶ οδηποῖ ὃ8 
ΨΕΙΥ ἀεἤηϊτεὶν ἤχεά. ὙΤῇετε ἀγα, ἴῃ τἢϊ5 ρατὶ οὔ ἴῃ 6 ὈοοΚ, πὸ δἱϊὰ- 
βἰοῇβ ἴο Ὠἰβίοσγίοδὶ ὄνθηῖβ οὗ ἰδίδγ {{π|65 ννῃϊοῃ τηϊρῃϊ 5θῖνε ἃ5 85 ἃ 

Οἷον. ΑἸπποβὲ ἴῃ 6 ΟὨἹῪ οτἰτοτίοη νΠ  ἢ νν6 ῬΟ55658 5 1[Πεἰγ το δΔ]Οἢ 
ἴο ἴΠ6 τε] ρίουβ ἀθνεϊορπγθηῖ. [ἢ ἴῆοβε ρϑγίβ οἵ [ῃ6 Ὀοοῖκ νῃϊο ἢ ἅτα 
δι θυϊεα ἴο {, (ῃε βἰδηάροϊπε οἵ [6 πατταῖογ 15 ἰῃαϊ οἵ ἴῃς οἱὰ 
πδίοηδὶ τε] ρίοη οὐ [βγδεὶ; [πεῖ 5 ΠῸ ἴτᾶσε οὗ ρσορῃεῖῖς ἰηῆς- 
εῆοο, δΔηἀ ψὲ οδῃ ἴᾶνε 20 ἢΠεϑίϊδϊίοη ἴῃ βου ίηρ (Πἰ5 βουσοα ἴο ἃ 

πιε Ὀείοτε ἴῃς στϑαὶ ὑσορμῃεῖϊς πιονεπιθεηὶ οὐ ἴδε δι}: σδηΐυγγ. 
Οἰμεσ ἱπαϊςαιίοηβ ροϊῃὶ ἴο ἃ σοῃϑι θυ ὈΪγ Ὠίρμοσ δηπαυϊγ. Τῆς 

βίογι ε8 ἅΓε τῃδη 651} ἀσγανῃ ἔτοῖη ἃ ᾿ἰνίηρ ἰτδαϊοη, οὶ ἔγοιῃ δηιὶ- 

αυάτίαῃ ἰοτε ; ἴΠῈΥ τεργοάυςοε ἴπε βἴαϊο οὗ βοοίθυ δηὰᾶ τεϊϊρίοη ἰῇ 
πε δαγὶν ἀδγβ οὗ ἴῃς βει]θπλθηΐ ἰη Ῥαϊθϑίίηθ ἢ ἃ σοηνϊποίηρ 

τ δ ΠΥ πνοῇ ἰ8 οὐ πδίυγο, ποῖ οἵ τί, δηά Ὄχῃίθὶϊ ἃ Κηονϊεάρε οὗ 

ἴῆε. σοπαϊτίοης5 οὗ [π6 {{π|6 νῃϊοἢ οδῃ Πάγαάὶν ἤᾶνα Ὀδθη ροββεββεά 

ὉΥ δὴ δυΐῖῃογ οὗ ἴῃ 81ῃ: σεπίυγυ, δε ἴῃ6 σῆδηρεβ ψῃϊοἢ ἵψὸ 

σεηΐαΓε5 οἵ ἴπ6 Κιηράοπι δηά οἵ ταρὶ ἀἰγ δἀνάποίηρ οἰν! Π]Ζαϊίοη δὰ 
στοῦρῃῖ. Οη 5υςἢ στουηάβ νγὰὲ βϑῃουϊὰ Ὅς ἱπο! πα ἴο δϑβίρῃ [ἢϊ5 
βοῦγος ἴο ἴπε ἤγβί ἢδ] οὗ ἴῃς οἵἢ σδηΐυγυ, ἃ ἀδῖα νης ἢ ἰ5. Ἐπ γα ὶν 
σοταρ δῖα τῇ οὖν Ιἀεηςβοδίίοη οἵ ἰξ ἢ ]. 
Τῇ βεοοηὰ τηδίη" βοῦγοα ἔτοπὶ ΨῃΪοἢ ἴῃ ἴα165 οὗ ἴΠ6 Τἀρα5 ἃγα 

ἀεπνεά (Ε} ἀρρεᾶζβ, ψῃδγενοῦ ἀΐγεσϊ σοιῃρδγίβοη 15 ροϑϑβί]ε, ἃ5 ἰῇ 

τῆς Ὠἰδῖογίθ5 οἵ Οϊάδοη δηὰ ΑὈἰπιθίθοῃ, ἴο θ6 γουηρεῦ ἤδη [. 1ἰ 
5, δοννανοσ, ποῖ 4]} οὗ (ἢ6 βάηθ ἅἄρεὲ. Τῆδ οἱάεγ βἰγαϊαπι ἀοθϑ ποῖ 

Αἰθεν νεῦῪ ρτεαῖὶν ἔτοιῃ [, δηὰ ἰβ5 αἷβο, ἰῃ 41} ῬγοῦδὈ  γ, ῥγα- 

Ρτορμοῖϊο ; τῃ6 ᾿δίε ϑἰγαίι πη 8 Β: ΓΟ ΡΥ ἤηροὰ τὶ ἢ ῥτορμεῖο 

ἰάδας, δηὰ ἰῃ 1ἴϊ5 Ἰυάρεπγεηι οἵ ἴπε τε] ρίουβ οἤξηςσεβ οὗ ἴῃ 6 ρϑορὶς 

ῬΓΕΡάγα5 ἴῃ6 ΨΑΥ ἴοσ ἴῃ ρῥγαρηηγδίίβηι οὗ τῇς Τεῃονίβες (ΤΕ) ἀπά 

Βευϊετοηουηῖς Ηἰβίοσυ οἵ ἴῃ Τυάρεβ. 80 οἴοβεῖγ, ἰηάεεά, ἀοεβς 

5 ΤῊΪ5 ϑυπηῦοὶ ἰ5, πονενεσγ, ποῖ νεῦν δι ἰϑίδοίογυ, βίποα ἴῃς τηεϊῃοά οὗ ἴπεβϑε 

τὶ γβ ννὰ5 πη Οἢ πιοῖα ἴῃαϊ οὗ ἴῃς Ὠἰϑιογίαῃ ἡνῆο ἰαγρεὶν εχοερίβ ἢΐ5 βουγοςβ, ἴπδῃ 

οὗ τῆς τεάδοῖϊοσ ᾿νῆο πιεῦεὶν οοπιθὶπεβ ἀπὰ Πασπιοπίζεβ ἱμεῖη, 

Ἑ Οἱ 1889. δ) «ες Ὀεϊονν, ᾧ 5, Ρ. Χχχ 



ΧΧΥΠΙ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

115 οἰειηθηΐ (Ε2) ἀρργοόδοὴ της βἰδηάροίϊηϊ οὗ ἴπ6 ἰαἴίου δαΐμοτς 

τπαῖ [ἴ 15 ἀῆσυ, 1 ποῖ ἱπιροβϑίθὶε, τὸ ἀεοϊάς ψμεῖμεσ οοτδίη 

Ρᾶβϑᾶρεϑ ΟΥ̓ νϑῦβθβ 5ῃουϊά Ὀδ αἰγὶ δυϊεὰ ἴο 1ῃΠ6 οὔθ οὐ ἴῃ6 οἴμετ." 

Εογιυηδίεϊγ, ἴἢ6 ϑἰγη τ Ὑγῃ] ἢ τα κο5 ἴῃ6 δηλ γϑῖὶθ Ὁποογίδῃ 

τῆλ ΚΕ5 ἰΐ αἰ5ο οἵ [6355 ἱπηροτίδηςε. Τῇῆε δυΐμοσ οἵ ἴῃς Ἰαῖθσ δἱθπηθηῖ 
ἴῃ Εὶ (Ε2) πᾶν πᾶνα ᾿ἰνεὰ τοναγά (ῃ6 επὰ οἵ τῇς δίῃ σθηΐυγυ ΟΣ 

ἴη ἴῃς ἤτοι Πα! οἵ τλ6 γί. 7 

Τῇ Ὑπυρῃαὶ Οἀε, οἢ. 5, ἰ5 πηυοῃ οἱάθσ τπδῃ ἴῃ σοττεβροπά- 

ἴῃ Ῥγοϑθ παγγαῖϊνθ, οὐ [ἤδη δΔῃγ οἴμεσ οἵ ἴῃε βἴογιεβ ἴῃ [ῃ6 ὈΟΟΚ. ᾧ 

- ΥΒΕῖΠεν ἰτ νὰ ἱποϊυάεά ἴῃ 1, οτγ ἰη Ε, οσ ἰῃ Ὀοῃ οὗ τμ6πὶ, σδπηοὶ 

Ὅς οετγίδίηϊυ ἀεϊεγπηίπεά. Τῆς οἱοβίηρ ἔογπιυα, 5 δ", τυ ἤᾶνε 
Ῥεδθη δήαβὰ οὐ ἱγδηβροββά Ὁγ δη εὐϊῖογσ. Τῆς Οὐδ ννᾶϑ ἰῃ 8]}} ρσγοῦ- 

ΔὈΠΕΥ Ρῥγεβεγνεά ἰῇ οἠδ οὗ ἴῃς ςοἸ]εοιίοη5 οὗ οἷά Ηδῦτγενν ροείγυ, 

δι οἢ 85 ἴῃ6 Βοοκ οἵ [ἀϑῆδγ, ογ ἴῆς Βοοῖκ οὗ ἴῃς γήαγβ οὗ Ὑδῆνεῃ ; ὃ 

Ὀαϊ, Κα οἴμεῦ ροβθπὶβ ἔγοτῃ ἴθοβε οοἸ]εοιίοηβ, πᾶν δαὶ πᾶνε ὈΈθα 

ἱῃοοτροσζαϊθα ἰηΐο [Π6 ῥρσόϑβὲα ᾿ἰβίογίεβ. 

ΤῊς Ὀτίθξ ηοίίοα5 οὗ ἴῃ 530- δ] ε4 Μίπογ Τυάρεβ (τοῦ τ25}5) 
Ὀορίη πὰ οἷοβε ψίτῇ ἰογπηυϊας ψηϊοἢ, ψΏ116 τΠἢγ πᾶνε ἃ σογίδίῃ 
Ἰκθηθθ5 ἴο ἴῇοβε Μηῃϊος ἱπίγοάυςε ἀπά Ἴσοποῖιάς ἴῃς ϑἰογίεβ οἵ 

τῆς οἴδπεοτ Ἰυάρεβ, αν αἷβδὸ ἃ ἀϊϑβιϊποῖῖνε ἀϊῆεγεηοθ. ἢ ΟΥ̓ δδοὴ 

οὗ ἴῆς ἥνε νὰ τεδὰ [δὶ ἢθ “)υάροά [586] ᾿᾿ 50 την γϑᾶσϑ, Ὀαϊ οὗ 

τῇδ. ορργεβϑίοῃς δηὰ ἀθ᾽νοεσάποθβ νηΐ ἴῃ ἴῃς τοδὶ οἵ τῆς Ῥοοκ 

Αἰϊοσηαῖθ τ βυο ἢ τορι ]αγν ποιῃϊηρ ἰ5 5βα]ὰ ; οὗἩ τμεῖὶγ Ἔχρὶοὶτ5 

ἀπό γα ἰ5 0 τεοοτγά ; ἰηάεεά, Ὀεγοηα τῃε μΐασες ψῆεγα τ 6 Υ οτα 
Ἀυτίεἀ ἀπα ρμϑῦμαρβ ἴῃ6 ΠυπΊΡεῚ οἵ ἰῃεὶγ ροβίεγιγ, ποις ψνῃαῖ- 

ΘΥΘΥ ἰ5. παιταϊθα οἵ τῇδ. Μορῖ, ἰ{ ποῖ 4}1}, ἴηὴς πδηγθ5 οὗ ἴἢθ5ε 

“υάρος᾿ ἀρρβαγ ἴο Ὀε ἴῃοϑβε οἵ οδης γαῖπεγ τμαη πα ἰνίἀυ4]5 ; δηά 

1ῃ6 γϑαγο οὗ 1Π6ῚΓ τὰ] βεθηλ ἴο Ὀ6 ἱπάερεπάεηςϊ οὗ τπΠ6 σῇ τοηοϊορίοδὶ 

Β6ῃθπλε οὗ ἴ[ῃ6 ὈΟΟΚ δηὰ ἴο ἡἰβίυγ 5 ϑυπητηεῖγ. [{ Πᾶ5 Ὀδθη Ἵοη- 
Ἰθοιατοά τηαῖ ἴῃ6 Πδηλ85 ψασγα ἰηϊτοάυσδα ὈΥ Δῃ δα οΟΥ ἴο τ Κ6 ἃρ 

16 πυμηῦεγ οὗ ἵνεῖνε Ἰυάρεϑβ ;  δηὰ Ν᾽ ] ]Παυβθη ἢᾶ5 βιγεηριῃεποά 

1ἰ}ῖ5 ὨΠγροῖμθϑῖβ ὈΥ ἴῃ 6 οὈβεγνδίίοη τῃαϊ (Π6 58ὰπὶ οὗ ἴπ6 γεαῖβ οἵ ἴῃ 8 

4 1ι ἰ5 ποῖ ἱπιροβϑβί ]ς, ἔογ Ἔεχαπιρὶε, [μδἱ 'ἰπ ἴῃς ἱπιγτοαποιίίοη (248-35) ἃ ρατγὶ οὗ ν»ῃαΐ, 
νι Βυάαε, 1 να δϑογί θα ἴο Ε᾿, ἰ5 ἰῃ τϑα]ν τΠ6 ᾿νοτκ οἵ ΕἾε. 

ἜΤ ἰ5 ψογίῃγ οὐ ποῖος (πὶ 1Π6 “" σοπιπιαπαπηθηΐῖς οὗ Ὑδῆνν ἢ “" ἀγα πιεπιϊοπεὰ 

ΟἿΪΥ ἰπ 417 34; “τῃ6 οονεπαηὶ οἵ Υδἤῆν Ἔἢ,᾽" οἣὶν ἰπ 2] Ὁ (Κὅ,, ἐμ, Ρ. 257). 

ζ ὅεε Ρ. 127-132. ᾧ σοπιρᾶγε 5] νυν Εχ, 151, 
Ι| ὅεὲ ρ. χγοΐ. « Νό]άεκε δῃὰ πηδὴγ γεοεηϊ βοῃοΐασβ. 
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Μίποσ [πᾶρε5 ἰ5 αἰπιοδὶ ὄχδοῖϊν ἴπαὶ οὗ ἴῃ ἱηΐεσσορῃα ἰῃ (ἢ 6 
δεηοσαὶ σΠσοποίορυ οὗ ἴῃς ρεποά.". ΤῊΘ τηβηζίοη οἵ [Π656ὲ ᾿υάρεϑ 
5ῃου]α τῃεπ θὲ σοπηραγεά ν ἢ 5: ΠΉΠ]ΔΣ δηϊ χυδτγίδη δη ρϑηθδ)ορίοδὶ 

ποῖίοα5 ἴῃ ΟὉῃγοηΐοϊεβ. Οἡ ἴμε οἴποσ δδηά, Κυδηθη, τετηδγκίηρ 
ἴμαῖ τῇς σπαγδοιοσϑεο Τοσηγαβ οἵ ἴπε Μίπον 1υἀρε5 βίδηά α͵5ο δὲ 

1ῃε εἷοβε οἵ τῆς βίοτυ οἵ [θρῃιμδῃ (127, οἵ, αἰθοὸ ᾿ς ἷϑ τ 5. 4.5 7}, 

ἃπά τεὐεοίίηρ, ραγν οὐ 115 στουηά, ᾿Υ 6]] αυβεη᾽5 σοι ἰπαίίοῃ οὗ 

1ῃς6 πυπθοῖ5, ἰ5 οὗ ἴῃ 6 ορίπίοῃ [δὶ ἴΠ 656 ἤνε Ἰυάρεϑ νγεζε ἱποϊυάεα 
ποῖ ΟἿΪΥ ἰῃ ἴῃ6 Πευϊετοποιηὶς [ἄρε5, Ὀὰΐ ἴῃ ἰἴ5 ργεάδοθββοσ, δά 

ἅτε ἴῃυ5 υἱεἰπιαίοὶν ἀδτίνεα ἔγοπὶ οης οἵ ἴῃς βουτοεβ οἵ ἴῃ6 ἰαΐτεσ 
ποκ Α τηϊγα Πγροιμεβὶς ἰ5 ἴπαὶ ἴῃς Μίηοσ [πάρε βἰοοά ἴῃ 
τὴς ργο- ευϊεσοηοτηῖο ὕὈοοΚ, γγεσε οπη το ὃν [πΠ6 Πευϊετοποπιίς 
δυΐμοσ, κ τῃ6 βἴοιγυ οἵ ΑὈἰτηείεοι ἀπ ρευθαρβ εἢ. 17-21, ἀπά 

τεϑιοσθα ὃν ἴπε εὐἀϊῖου οὗ ἴπ6 ργθϑεηὶ Βοοῖ οἵ άρεβ. Βεγοῃὰ 
50 ἢ σοη͵δοΐαγοβ νὰ οδη ΠαταΪν ρο. 

ὃ 5. 74ε ϑομγεες οὐ γμάρες χυΐΐ,-ααί, ἀπά ὁ 1.--ἰΐ, ς. 

Τῆς ὕνο ϑἴογίες ψῇ ἢ νῃΐοἢ οὐγ ΒΟΟΙΚ οἵ ᾿υἀροβ οηάς, {παῖ οὗ 
Μ|οΔἢ 5 Ἰ40]5 δηά τῃ6 πιϊρταίίοη οἵ ἴῃ Πδηϊῖεβ (οἢ. 17, 18), δῃὰ 

ἰῃαι οἵ [ἢ ἀϑϑαι! οἡ (ῃ6 [ον] δηά ἢΐβ σοπουδίπα δὲ Οἰδθοδῇ, 

ΜΠ 115 αἰβαβίγουβ σΟ Βα ΘΏΟΕ5 ἴο ἴῃς {τ 6 οἵ Βεη)αγηΐη (ςἢ. 19-- 

21), νγεγα ποῖ ἱποϊμἀ 64 ἴῃ ἴῃ6 Ὠευϊετοποπιῖς ᾿υἀρε8. ὙΠΕΥ τεϊδῖο, 

ποῖ ἴἢς ἀεἸ]ίνεταηος οὗ 586] ἔτοτη ἴῃς ἴοεϑ ἴῃδΐ ὀρργοβϑεά ἴϊ, ὉῪ 

τῆς Παηά οἵὨ ἀϊν᾽ ΠΕ} σοΟΠ,Πβϑοπθα οῃδιμρίοηβ, Ὀὰϊ ἴῃς ἐογίμηδϑ οὗ 

ἴνο {|| 0658, ὁὴβ οὗἨ νῃϊοἢ ννὰ5 σοιῃρε θα ἴο ἰεᾶνα 115 βδυ]θϑὶ βθδῖβ 

ἴο ἢπὰ ἃ πεν ἢοπηε ἰῇ ἴῃδ γτεπιοῖς πογίῃ, ψῇϊ]ς ἴῃ 6 βθσοηά ννᾶβ 

αἰτηοϑὶ εχιεγπηηδίεά Ὁγ ἴῃς τἱρῃΐεουβ ἱπάϊρπαϊίοη οὐ ἴπε οἵμοσ 
Ιβγδ!ϊῖθβ. 1 τὰς Παυϊεγοποίηῖς δυΐῃοσ δά εἰρὶογεά ἴπεβ8 
Βἴοσιβϑ, ἃ5 βεῖῆδρβ 6 τηϊρῃϊ ἤανε ἄοῃθ, ἴο ᾿]ΠἸυϑῖγαϊας ἴῃς τηοσαὶ 

δηᾷ το] ρίουϑ οοτταρτίοη οὗ ([ῃ6 τἰπγ65, [Π6 ῃδίυγαὶ! ρίασα ἔοσ ἴῃδπὶ ἴῃ 

4 ὅεε Ὀεΐον, ᾧ 7. ΤΉΪϊ5 ἱῃθοῦγ 15 δἀορίεἀ Ὁγ Βυάάε, ψῆο τη ΚΕ τπαὶ τἴῃ6 5ῃοσίογ 

Ἰοττηυϊαϑβ ἴῃ ννὩῖ ἢ (ἢ 6 παπια5 οἵ {π6 Μίπον [υᾶραϑ ἀγα βεὶ ᾶσὲ ραϊϊεγηεὰ δῇεσ ἴἤοϑα 
οὗ τε Πϑευϊετοπογηῖς δυΐπογ (Αἰ ελέ, κ᾿ δάσι., Ῥ. 93 1.); οἷ, αἰδο Οογηὶ!, ΖΦ π43,, 
Ρ. 97 ἢ. 

τ Ήςζοϑ, ἱ. Ὁ. 351 ἴ.; οἵ, Ρ. 342, 354. Α 5ἰπιῖϊαν νἱενν 5 τηδϊπιαίπεὰ Ὁγ Κικεϊ, 
Ο4Η. 1. 4. Ὁ. τὸ Νῖ., ἐχοερί (Πδἵ, ἰῃ σοπίογπη Ὑ νυν ἢ ἢἷβ σεπεσγαὶ ἰπθόογυ, νυ ἰοἢ τεοοζ- 
πἰζε5 πὸ ὑγε- ευϊεγοποιλῖο εαϊΐογ, ἢ βιρροβεβ ἐμαὶ (πε 5πιδιὶεσ Βοοῖὶς οἱ ᾿υάσε5 
(τ1.) ννγαβ οπς οὗ ἴδε ἱπιπιεάϊδίε ϑουγοεβ οὗ Ὁ, 
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᾿ί9 Ῥοοΐὶ που δᾶνε Ῥεεῃ ἱπυπιεζιατεῖν εν τὰς ἱπποάδυςθοῃ; ἃ 
μίδεε ποιεῖ εξτοηοίορίοδ! σοηϑέεγαίοας δἰθο ᾿ἱπάοδιεά. Τβεσε ἡ 

[5 πὸ ἐνμίεηες, μβοπνεσ, ἰπ τῆς ἱπττοάυςτίοαπ ἴο τῆ εϑε ϑίοειεϑ, οὗ 

ἍΠΥ ἱπιεπίοη ἴο 96 ἴμετα ἴῃ τη πᾶν. Ὅς [Ἀπι|ΠἸῶτ ἔοστηι δ5 οὗ 

Ὁ ἅτε δυβεπῖ, ποῖ '5 {βεῖσ ρίδος ἴἌκεὺ ὃν οἴδβειβ πῇϊο τοῖρῆς ΡῈ 

διιπρεῖε το τῇς 64π|ε βαιά. [ἢ με πδισϑῖνες τμετηϑεῖνεϑ ἴμεγα 

[5 ὯοΟ ἴσλοες οἔ4 Ὠευϊετοηποτζηῖς τεάδοετίοη. 

πεῖδες τπεϑθς βίογίεβ πεσε σοῃϊδίπεά ἴῃ ἴῃς οάεσ ποτ πϑῖςῃ 

(δε Πεαυϊετοποτηῖίς Δαῖποσ υϑεὰ 45 ἴῃς δαΞι5 οὗ δὶ5 οπῇ, ψὰ Ἅσδηποῖ 

Ὁε 50 5;τε. Τδετε [5 σετίδίη!Υ πὸ ταλῖκ οὗ ἴῃς εὐϊῖοτ᾽5 μαμὰ ὑροῦ 
1δεπὶ, ἀνὰ ἰὶ [5 εοηςεῖναδίε [ῃδῖ τῃεν πέτε ρτγεξεσνεα ᾿πάἀερεπάθῃι!Υ 
ἴῃ οης οἵ ἴδε Ξουγοεϑ οὗ [δι ςο]]εεῖίοη. ΤὨϊ5 που! δοσοῦπῖ Ὀοϊἢ 

ίος ἴῃε τεβεπηρίδηςς οἵ ἴμε βἴογες ἴο ἴδοβε ἴῃ 2-τῦνΐ δηὰ ίοσγ ἴῃς 
ὕδεηος οἵ 41] ἴτάςε5 εἰἴῃετ οἵ Ε)Ὲὲ ογ οὗ Ὁ ἴῃ ἴδοι. Βυῖ ἴῃ 

εἢ. 17, 18, ἴνο ΠΑΙγδνε5 ἀρ ϑᾶσ ἴο βᾶνε Ὀδεὴ σοπιδίπεά ἰπ του ςἢ 

τῆς 534Π|6 ὯΥ 45 ἴῃ οἢ. 6-8, ἀπά ννὲ 5ῃοι))ά θὲ ἱπο!!πεὰ το αἰτθαῖϊς 

τη!5 (υϑίοη ἴο ἴῃς 54πης γεάδεϊογ (Ε})6). [15 φυῖτε ροβϑίδῖε τῃδῖ, 

85 ἴῃ 5 δυΐῃοτ᾽β ψοτῖς νγᾶ8 σοῃϑι ΕΓΔ ΌΪΥ πιογα ἐχίθησῖνα ἴδῃ ἴῃ 6 

Ῥευτετοποπηῖς [υἄψεβ, πε πᾶν πᾶνε ἰουπὰ ραςενίπ ἴξ ἴοσ 1Πεϑε 
ΠδΒδρίεγϑ. 

Τῆδὶ τῇς ἴνο νετβίοηβς οἵ [ἴῃς Ξἴογγ οἵ Μ|ίςἼοδῃ δηὰ τῆς δηϊῖεβ 

(ςεἢ. 1τγ, 18) ᾶτὲ ἀεπινεά ἔτοπη  ἂδπὰ Εἰ ἰ5. ἃ ῃδίυγαὶ Ἷοῃ)εσΐατγα. 

Βυάάε α5 ποϊδὰ 5ενεσγαὶ ψογάβ ἀηἀ ρῆγαϑβεϑβ πῃ οἣς οἵ ἴδεπὶ ψῃϊο ἢ 

566} ἴο ροϊπῖ ἴὸ Ε. Τῆς ψῇοϊα ἱπιργεβϑίοη ψῃο ἢ (Π]5 βἰγαηα οὗ 

τε παιταῖίνε πηᾶκθϑ νου] ἱπο] ες τὴς ταῖμεγ ἴο δϑογῖθε ἴἰ ἴο 7; 

(εοἰβίνε ενίἄδηος 15 ἰδοκίηρ. Ηονενεγ τπαϊ την ὕες, ἴῇετα σδη Ὀ6 

πο ἀουδι (παῖ ἴΠ6 ῥτίπιάγΥ νϑγβϑίοη οὐ ἴῃε βἴογυ ἰ5 διίηοηρ ἴῃς οἱ εβὶ 

ἴῃ τῆς ὈΟΟΚ, 45 ἰξ 5 ἰῇ πΔὴγ ψὰγβ οπα6 οἵ ἴῃ πιοβῖ ἰηξίγυςτίνα. 

Τῆς 5εοοπα νεγβίοῃ 8 Δρράγεητν γουηρατ, Ὀαῖ, ἰΓΓ1 ἱπίδγργει 

οοτγγεοῖίγν, (Π6γα 566 Π|5 ἴο Ὧ6 ΠΟ γϑάβοη ΨΥ ἰΐ τῇδυ ποῖ σοῖῆξ ἔτγοη 

Ἐ. ἴῃ τ8535) ἅτε ἴννο γείβγεῃοβϑβ ἴο ἢἰβδίοτίοδὶ ἐνεηῖβ : (η6 ἀερορυ- 

[φιίοπ οἵ ἴπε Ἰδηὰ (ν.Ὁ), δῃὰ τῃε σεβϑβαϊίοη οἵ {ῃε ἰθπῖρὶε ἂὲ ϑῃΠοἢ 
(ν.5). Βγυ ἴδμε [ὈγπΊΕΓ γε ἅΓ6 ῬγουΔὈΪΥ ἴο υπάετβϑιδηά ἴῃ ἀθροῖ- 

Φ ΤΠαι Ϊ, αἱ ᾿ἰσδϑί, ϑυγνίνεα βθράαγδίεϊν {1}1 ἃ ἰαῖϊες ἀδίε 15 ργοῦϑΟΪΥ ἴο Ὀς ἰπέοττεὰ 
ἔγοπι ἴῃς ρτεβεγναιίίοη οἵ οἢ, 1:. 

Φ Μαην οτίτἰο5, πονενεγ, {Πίπὶς {πὶ τ1ῃ6 ἀρρδάταπος οὗ ἀιυρ)ςδίίοη 5 ἀυς ἴο 

ἐπίογροϊατοπ, γαῖμον ἤδη ἴο ἴπε απίοη οὗὨ ἵννο βοιιγοἊβ; 5εὲ Ρ. 366-369. (ἢ. 1ο ἰ5 

δ'δὸ ρεγῆαρε οοπιροϑίϊε, 1 866 ρΡ. 370. 

Ἂς 
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τιΔύοῃ οὗ [6 ἱῃῃδρϊϊαηῖ5 οὗ ποτίδεγη (141}166 ἴῃ 734; ἰῃε ἄαίε οὗ 

ἴῆε Ἰδίεσ ἰβ ἀθκπόνη. Τῆς οἱάει παγγαῖῖνα ἴῃ οἢ. 17, 18, ἴο ψῃϊς ἢ 

18 5Ξεεπὴ5 ἴο δεϊοηβ, οδῇ βοδγοαὶνγ Ὅ6 Ὀγουρῃι ἄονη ἰο 85 ἰαΐθ ἃ 
Ὦπηθ 85 ἴῃς τείρῃ οὐ "ΓΙΑ ρΊ]αβεσ; ἴῃ6 ΜΟγά5. τηαῪ πᾶνε ὈΘΕῺ 
δαἀεά ὈΥ δὴ εἀϊίοσ." 

ΤῊδ Ῥτοῦϊοπὶ ψνϊοἢ 15 ργεβθηϊεα ἴο οτ ἰοΐϑπη ὈΥ ἴπε πατταῖίνα 

οὗ τε ουΐγαρε αἱ Οἰθεδὴ δηὰ [πὰ ϑδηρυΐϊηασΥ νεηρεδησα φῇ ἢ 

αἰπιοβῖ δηθὰ ἴῃ ἐπ 6 οἵ Βεη)απηΐη 15 οὗ ἃ αἰεγεηΐ. κΚἰηα ἔχοι 

ΔΩΥ Οἴπασ ἰῃ ἴῃ6 ΒοοΚκ οἵ [υἄρεβΒ. Αἱ ἢγβί εἰρῇϊ, ἰῃ6 παγταῖϊνα 

56 6Π|5 ἴο Ὀ6 ηοΐ ΟἿΪΥ Θπιγοὶν ἀπ ἰδίοτίςδὶ, θὰϊ νους ὄνθη ἃ ἰδρ- 
δηάατν στουηά ---- οα ἤσρε (Πδοογαῖῖς βαοιίοη οἵ νετὺ δῖε οτὶρίη ἡ 

ΟἼοβεσ ἐχαπιϊηδίίοη, ἤονενοσ, ϑῆονβ παῖ [ἢ]5 15 ἃ πιὶϑῖακε. Τῃὰ 

Ῥαϑὶβ οὗ ἴῃς παιταῖῖνε, ἢ] ἢ οδη δὲ ἀϊδοονεγεά ποῖ ΟὨΪγ ἴῃ οἢ. 19 
ἃηὰ 2ε 5, θὰϊ ἰῃ Οἢ. 20, ἰ5 ἃ νΟΙῪ οἷά ϑ5ἴογυ, πανίπρ 8ῃ οὈνίοιβ 
δἰδην ἴο 1Π6 ὈΓΙΠΊΑΓΥ βίταίαπι ἰῃ οἢ. 17, 18, ἀπ ἴῃ ἴοπς δηὰ ἰδῃ- 
ξυᾶρε τεβεγ]ηρ ἴῃ6 πηοϑὶ δποίεηϊ ραᾶτίβ οἵ ἴπε Ηεχαΐευοῃ δηά 

ἴῃε Βοοῖκβ οὔ ϑαπιιθὶ. ΤῊΪ5 5 ονθυ]αϊ, ἐβρθοίδ!!ν 'ῃ αἢ. 20, 21᾽- "ἢ, 

ὈΥ 4 βἰγαΐυγηῃ δκίη ἴο ἴδε ἰδίεδι δά ἀϊτοηβ ἴο 186 ῥγι βον ἰδίου ἴῃ 

τῆς Ηεχδίευςῃ δηά ἴο (ῃε (ῃτοηῖο]ε5. ΤῊΪ5 ροϑβί- χης τ οἰ πηεηῖο 

5 οἰδασὶγ ἀερεπάθηϊ ὕροη πε ἰογπλοῦ νεσβίοῃ ; ἴῃ6 ΟἿΪγ αυδϑιίοῃ ͵5, 

ὙΠ ΠοῖΠεσ ἴὰ μος οχίβιεα βεραγαῖεϊγ δηά ψγὰ5 αηϊτεὰ ἢ τἴμε οἱά 
ΒΟΥ ὉΥ 4 τηϊγὰ Ὠαηά, ζ οὔ ΠΟΊΟΙΣ ἰξ ννὰβ ἔγοπὶ ἴῃ6 ὑὈερὶπηΐϊηρ 

ἸΊΘΓΟγ ἃ Κἰηά οἵ γε ὐγασά ἀροη τῃ6 οτὶρίηαὶ ταχῖ, ἰῃ ραγῖ ἐχαρρεσζαῖ- 

ἴῃρ ἴξ, ἴῃ Ρατγῖ ϑιιδϑετυτίηρς δὴ δοσουηὶ οἵ [με ἐνεηῖβ ἴῃ δοοοτάδποα 
μιῇ τῃ6 δυϊποτ᾽α τῃδοοτγαῖίς σοποεριίοη οὗ (ἢς δποϊθηϊ ἢ βίοσυ. ὃ 

ΤῊΣ Ἰαῖῖοσ ἀρρεαῖβ ἴο τὴῈ 6 πιοσα ὑσοῦδθϊε Πγροιμεβὶβ; Ὀὰϊ ἴῃς 
ΟἴΠΕΥ 15 σοσιδίηἶν ροβϑίθ]6. ἢ ὍΤῊΘ ᾿γἰ πη εἶνε βἴογυ 15 Πασάὶν ἱπέθσίοσ 

ἴῃ ἃρὲ ἴο Δ ἴῃ ἴμε ὕὈοοκ, αῃὰ πᾶν δε ἀεγίνεά ἔτοπῃ 7. ΤΈΘ 
ΒΕοΟΠάΑγΎ νουβίοη Ὀδᾶγβ, ἰῇ σοῃοδρίίοη δηά εἐχργεββίοῃ, 41} {πὲ 
τηδιῖς οὗ τῆς. οχίσεπηθ ἀδοδάθηςς οὗ Ηδεῦγεν Ἰἰογαΐυτγα, δηὰ ἰ5 ἃ 

Ῥιοάυοι οὗ ἴῃε 41 σεδηϊυσΥ Β.0. τότε ρυοῦαθὶν τη οὗ ἴῃ6 

δἴῃ. {1 νγᾶϑ ἱπιογροϊαϊεα Ὁγ 115 δυῖθογ ἴῃ [Π6 δαυ]εῦ παγσαῖίνα, 

ἃ8 ΜὸῸ Πηά [ἴἰἴ, ἰὶ τᾶν Ὀ6 ἴῃ6 ψοῦκ οἵ [6 δἀϊῖοῦ ψῆο ἀρρεπάεὰ 

Πμαρίοιβ 17--2ὲ ἴο ἴ[ῃῆς Πευϊετοηοπῖο [άρε5 ; οἡ τῇς αἰϊογηδῖῖνα 

Ἀγροιῃεϑβῖβ, ἴπ6 βαπιθ βδάϊτου πᾶν πᾶνε σου ποὰ [ἢ6 ἴννο νεσβίοϑ ; 

θυϊ οἴπεῦ ἐχριδηδίίοηυβ ἅτε αἰβοὸ σοῃοείνδὈϊα. 

4 ὅὲεὲε Ρ. 399-401. ἘΝε. Βυ., Οο. 

ᾧ Κυς., Και, νά εΌοετ. ΙΙ 8εε Ρ. 4ος, 407. 



ΧχχΧΙΐ ἹΝΤΕΟΘΓΟΤΙ͂ΟΝ 

Τα Βοοκ οἵ Ευϊῃ τεϊδιος τπϊηρε πιο Παρροηθά “ ἴῃ ἴπε ἄδγβ 
πθεη ἴῃς ͵υάροβ τυ]εά "; ἴῃ ἴῃς Οτεεῖ Βιδίε ἴτ ᾿πητηςαϊδίεὶν (οΪ- 

Ἰονβ Τυάρεϑ, ἀπά ἴῃ πιᾶην ΘδΥΪγ Ἔπυπηδγαϊΐοης ἀπ οδίδίοριθϑ ἰ5 

ἐουπηῖαεά 85 ἃ ρατῖ οἵ Ἰυαάρες.5 ϑοιης τεσθηΐϊ βοβοδτβ πᾶνε ἱπουρῃϊ 

τῃδῖ 15 νγὰβ ἴῃς ογρίπδὶ ρίδος οἵ ἴμε Ὀοοζ : ἰξ νγᾶβ, {πἰκεῈ Ἵἢ. 17, 

ι8, Δ 19-21, Δη Δρρεπάϊχ ἴο ἴῃς Βοοῖς οἵ [υἀρε5 ῥτοόρεσ, Ἵἢ. 

ἐπι6. Κα ἰ5, Ββονανεσ, ἴῃ βυδ]εςῖ, Ἰδηριαρε, ἀπ 51}]6, ὑπ||κα 
ΔΗΥ͂ οὗ ἴπε Ξἴογιθεβ ἰῃ 7υἉ. 1--τό, οἵ ἰῃ 17-21; ἰΐ 5. ἃ ργοάυοῖ οὗἉ 

ἃ του ἢ ἰδῖοι ἄσε, ἀῃὰ θεϊοηρϑβ ἴο ἃ σῇ γ ἀϊβετγεηῖ βρεςοῖθβ οἵ ᾿ἰτετ- 
δῖυγα. Ας ἴῃε Ὄνεηῖς παιταῖθα ἴῃ ἴξ ᾶἅγτὲ βυρροβεὰ ἴο πᾶνε ἴδκεη 
ΡΪδος βοπιε δ] σεηΐυγυ Ὀείογε ἴῃς Θϑιδ Ὁ ἰσητηθηὶ οὗ τΠ6 Κίηράοηι, 

[5 πδίαγαὶ ρίδςε ἴῃ ἴῃς ϑοῖῖες οὔ ἢἰβίογι δὶ Ῥοοκβ νγὰβ Ὀεϊνθ θῇ 

]υάρεβ δἀπὰ ϑαπιμεὶ ; οἵ, 45 (Ὡ]]ηρ ἴῃ τῇς ἀδγβ οἵ ἴδε ᾿πάρεβ, ἴἴ 

ταϊρῆς Ὀε ἀρρεπάδά ἴἰο ἴῃς ἰοσγμεσγ Ὀοοῖς ; Ὀυῖ τἢϊ5 σοππεχίοῃ Ψγᾶ5 

ΡΙΟΡΔΌΙΥ πενεῦ υπηίνεῖβαὶ, δηὰ πλδγύ, ἰηάἀθοά, ἢᾶνε θεεη ρεουϊᾶγ ἴο 
τῃε Οτεεῖκ ΒΙΌ]ς. 

ΟΒδρίεγ 1"--δὲ ςοηϊδίηβ δῃ δοοουηΐ οὗ ἴῃς ἱηναϑίοῃ οἵ Ὁ εϑίεσῃ 

Ῥαϊεβεῖπε ὉΥ ἴμε ἴβγαε τε {ΠΡ065, πὰ (εἰν ϑθιἸδιηθηῖβ, ραγιου δ ΥῪ 
ἐπυτηθγαϊηρ ἴΠε οἰπε5 {παῖ ἴμεν ἀἰά ποῖ βυςςεθά ἴῃ σοπαπετίηρ, 
τηοβὶ οὐ ψῃοἢ ἰοηρ τετηαϊπεαὰ ἰῃ ἴῃς ροββεββίοῃ οὗ ἴῃς πῖνε 
(δηδδηϊίΐϊε ρορυϊατίοη. ξ Τῆϊβ δεσοιηῖ, ψῆϊο ἢ ἴῃ Ὠἰδιοτγίοδὶ να]ὰθ 
ἴατ βϑυγρᾶββες Δ}Υ οἴδπεγ βοῦγος ἴῃδϊ 'νψγὰ ροββθβ5 ἴοσ τῃἷβ ρετίοά, ἰ5 
ΠΙΔΠΙ ΕΒΕ]Υ εχίγαοϊε ἔγοπι δῃ οἱάογ ψουκ, ἀπά ϑοῆγαάει, Μεγετ, 
Δα ΟἴΠεῖβ τίσ ητΥ τεοοορηΐζε ἰῃ ἰξ ].᾿5 Πἰβίοσυ οἵ τῆς σοηασπαβῖ. ὃ 
ὙἼΠμε παγτγαῖῖνε μὰς θεθη σΟΠΒΙ ἀΘΓΔΌΪΥ δργἀρθὰ Ὦγ ἴπς εἀϊϊοτ ννῇο 
Ρτεῆχεά [τ το {πε ῥγε- ευϊτεσοπουηῖς Βοὺκ οὔ [υάρε5,} ἔοσ τ ρατγ- 
ΡΟ56, 45 ΜῈ 566 ἔτοπι ἢίβ οἴγῃ τνογάϑξ ἴῃ 2) 55, οὐ Ξῃονίηρ μουν 15γαϑὶ 
βῃηεα ἴῃ πιακίπρ ἰετπὶβ τ [ῃ6 ρδορὶς οἵ ἴῃς ἰδηὰ δηὰ Ἰεανίης 
{πε πὶ ἴο ΡῈ ἃ σοῃϑβίδηϊ βηλτγα δηὰ ρεῦὶ ; ἰξ ἢὰς αἷἶςο Ξιβοτγθά ἴο ξοῦχδ 
Ἔχίθηϊ ἔτοπὶ ἀδγδηρεπηεηΐ δηά ἰητετροϊδιίοη, σῃεῖμεσ ὉγῪ ἴῃς εαϊ- 
τοτ᾽5 οὐνῃ ῃδηᾷ οἵ τῃδΐ οὗ ςοτίθες. Ἑοστυπαῖοϊγν, ἴῃ6 τηοῖῖνα οἵ τῃ6 

5 50 Ργοῦδθϊυ Ὀγ ΕἾ. 705., ἐσένα Αρίοπ., ς. 8: ἀπὰ Εχργεϑϑὶν Ὀγ τηδηγ ΟἩ τ ςίδα 
Ἑαϊμοτβ. 

150 5ιΒεϊ!η, Αὐδετγίεη, 4].; 5εεὲ εβρ. Βεγίμεαι, Ῥ. 290 Ν.; οὗ, αἰϑὸ ϑοῆγαδεοσ ἴῃ 
Ὀε ΜΜεῖε, 2 ἐπ18, Ὁ. 305 ἴ. 7 5εε ρ. 36 

ᾧ ὅες Ὀεῖον, Ρ. 6 ἵ. 

ἢ [15 πιογε ργοῦβθ]ε [δὶ 2᾽ δ-όα 15 Ὀγ δὴ εἀϊίογ οὗ της βοῆοοὶ οὗ Ἐ)ε δὴ δαὶ ἐξ 
5 ἴτοπι ἴπε ἢδηά οὗ ἴῃς ροϑί-Ἔχ!]ς γεἀδοίοσ. 



ἈΤΗ. ΙῦΠσΕΒ 1.-1. ς χχΧχὶϊὶ 

ΤΕ ΕΘ ὨΒΙΟῊ ρῖνεβ υ5 σοηἤάξδησς ἴῃαΐ Πε ἰεῆ ἰηῖαςι ἴῃοβε [βαΐυγεβ οἵἁ 
δὶς. οτίρίηδὶ ψῃϊοἢ γε οἵ οῃιεῖ ἰηϊεγεδὶ δηα ἱπηροτγίδηος ἴῸΓ 8, 
Ρτονίηρ {παῖ ἰη ἴδε ἰηναϑίοη ἴῃ6 {065 δοιθα βἰπρὶν, οὐ 85 ἴμεν 

Μ6ΓῈ 4}Π|Πδὲα ὈΥ Οἷἀ6Υ [165 ΟΥ σοπηπιοη ἱἰηϊογεβῖ ; δηὰ {πᾶὶ [ϑγδαὶϊα 
ΒΌΡτγατηδου ἰῇ (δηάδη ννὰ58 ποῖ δοῃϊενεά ὈΥ ΟΠ ἰγγθϑιβε ὉΪ6 ψψανε οὗ 
σοῃαμαβῖ, Ὀὰϊ ΟἿΪΥ δἴεν δὴ οὐβιίίηδῖα βίσυρρὶε ἰδϑιηρ ἴογ ψεπετα- 

τίοηβ. Εταρυηθηῖς οὐ ἴῃ6 58Π16 ΘΟυΓΟΒ, 5Βοπῖ6 οὗ ψῃϊοἢ τα ἃ ννεΪ- 
οομλθ βυρρ]ετηεηῖ ἴο ἴΠ6 πατταῖϊνε ἰη [υᾶραβ 1, ἀγα ῥγεβεσνεα ἴῃ 

τῃε Βοοκ οἵ Γοβῆμδ." 

Οἱ ἴμε Μίηογ Τυάρεδ, 58ε6 ἄρονθ, Ρ. χχν . 

ὃ 6. 7Ζῆε Οο»ιῤοείδον οὗ τὼς βοοῖ οΓ )μάσες. 

1 τῃ6 σεβυ]ῖ5 οὐ ἴῃμε οἶς 4] δηδὶγϑῖβ οὐ] πθαὰ ἴῃ ὃ 4 δηά καὶ ἅτε 
5 Ὀϑιδητ 4} σοττεςοῖ, (ῃ6 ραπαβὶβ οὔ ἴῃ6 ῬοΟΚ τᾶν Ὀδ6 σοηοεϊνεά ἴῃ 

ΒΟΙῚΘ 500 ἢ ὙὙΑΥ 85 ἴῃ 6 [Ὁ] ονίηρ : ἡ 
Ἑλτὶν ἴθ ἴῃ οἵῇ σεπίυτγ, [Π6 τά οη5 οὔ ἴῃ6 ἱῃναβίοῃ δηά 

βειεπηεηῖ οὐ νΥεβίεστιη Ῥαϊθϑίίηθ, οἵ ἴτε βιβεααθηΐ σοπῆϊοϊβ ἴῃ 

νδιίουβ ρᾶγῖβ οἵ ἴῃ ἰδηὰ ψ ἢ ἴῃ6 Ὡδῖῖνα ρορυϊαίίοη οὐ ψ ἢ ΠΟῪ 
ἰηνδάετβ, δηά οὗ ἴῃς ἤδοῖς ἀθϑαᾶβ οὐ 15Γ86}᾽5 Ἰθδάδτε δηὰ οἰατη- 

Ῥίοῃϑβ ἴῃ ἴῃ 686 βίγυρρ!εβ, νεγε Ἷο]εοῖϊεά ἀπά ἤχϑα ἴῃ ντηρ, Ρτοὺ)- 

ΔῸΪ 85 ραᾶτὶ οἵ ἃ ἢἰβίοτιοδὶ ψοῦκ ἢ] ἢ ἱποϊυ θα τῇ6 ραϊγίαγο αὶ] 

ἃρε, ἴῃ πλϊρταϊίοη ἔγοιη Ἐργρί, δηὰ ἴμε Ὠἰβίοτυ οὐ [βγαθὶ ὑπάθσ ἴῃ 6 

᾿πράοιμῃ ἀονῃ ἴο ἴμ6 δυϊῃοτγ᾽β ον τἰπης (7). 
ῬετμδΡ5 ἃ σεῃίυτΥ ἰαΐοσ, Δηοῖ ὈΟΟΚ οὗὨ 5: πλϊ|]ὰγ σμαγαοῖοσ δηὰ 

Β00ρ6 Μὰ τη, σοηϊδίπίηρ ἴῃ ρατγὶ ἴῃ 6 ϑᾶπι6 δίοτγίθβϑ, θυῖ ἴῃ ἃ 

ἴοστη δάμποσγίηρ 1685 οἰοβεὶν ἴο Ὠιἰβίοτίοδὶ σθαϊγ (Ε). Α ββοοπά 
τεςσδηβίοη οἵ 1ῃ5 ψοτκ (Ε2) Ὀεξᾶῖβ νϑῖῪ (ἰδέ ΕΥ [Π6 ἰπηργαβ5. οὐ 

της ργορῃεῖῖς πηονεπχθηὶ οἵ ἴῃς 81}. σεηΐυτυ, ἀπά βρβοίβοδ!ν οἵ 

Ἡοβεδ᾽5 ᾿εδοξίηρ, δηα πᾶν Ὅς ϑδίρῃδὰ ἴο {πε δπά οὗ {πε διἢ 

οὐ ἴδε θερίπηϊηρ οὗ τε γι}: οεπίυτγ. ΤῊθ δυϊῃοτ᾽β τε] σίου 

Φϑεερ. κἤ. 
Φ Τ1| πιυδῖ Ὀς θοτπς ἰηῃ πιϊηὰ τπαὶ Ωγ ὨΥροΙΠεϑἰβ γα πιᾶὺ ἔγαπὶς ἰβ πη 5ἰ πιρὶετ 

τμᾶπ τπε Ἰϊεγαγν ἰβίοτυ οἵ ψηΐοῃ ἰϊ δἰἰεταρίβ ἴο γίνε δοοουηῖ. [, Ε, 1Ὲ., Ὁ, Καὶ, ἃς. 

τεργεϑθηῖ, ποῖ ἱπαϊνί δὶ Δυΐῃοῦβα ἡ ἤοβα 5δαγα ἰῃ 1π6 νγοτὶς σδη Ὀε Ἔχϑοιν ἀσϑίσπθα 

ὃν τῆς απαϊγϑβίβ, Ὀυϊ βίαρεβ οἵ ἴῃς ρτοςεββ, ἱπ ψῃϊο ποτα ἰπὰῃ οπ6 --- ρεγῃδρβ 

πιᾶην --- ΞΘῃοοοσδῖνε Βαπὰς ρατιοἰραίεα, ἐνεῖγ ἰγαηϑουρίίοη Ὀείηρ ἴο 5οπιε ἐχίεμϊ ἃ 

τεςεηϑβίοῃ. 



Χχχιν ΕΝΤΕ ΡΣ ΟΤΙ͂ΟΝ 

Ἰηϊετρτεϊδλήοῃ δὰ ζυάρεπιεοῖ οὐ τὰς δίβίουγ ἴῃ τδε ςρίπι οὗ ρεορἢ- 
ΣΟΥ ἰ5 ἴἰᾶς Ῥεριππίης οὐ τῆς τελεῖ 50 βεμεσδην δάοριεα ὈΥ̓͂ 

ἸΔΊΕΙ πτίιΐοτϑ ; ΒΙΞΙΟΥΥ πιῖῃ Δ τρογαὶ 5οοὺὺ δεςοπιπρ ίϑεοῦν ίος ἴ8 6 

ΤΩΟΓΑΙ. 
Ἂς ἴὴ τῇς Ηεχδιίδουςῃ ἁπὰ ἴῃ ϑασησεῖ, [ δηὰ Ε (Ε:) πεῖε ἴδς 

«πιεῖ ςοῖγοες οὗ ἴδε ρστεδῖ ργορῆεξς διίβίογοδὶ ποτὰ, [Ε- ϑύβετγε 

τδε δυῖποσ οἵ τδϊ5 ποτὶ (οαχκὶ ἴπ δἰ5 50 Γοε5 τα δηῖ5 οὗ ἴπε ϑδπις 
βδἴοτν, ε σοτηδίηεα τβετω, ϑφοπγετίπνθς ἰητεσιγσεδνίησ ἵβετῃ 50 οἰ οβεὶν 

85 ἴο τηᾶκε τῃε Ξιγατιῖς αἰτηοθξ ἱπεχιποδΌϊς, ϑουμεῖπιο5 ἀοίηρ {π|Ὲ 

τηοῖς ἴπδη {γῆ θε ραγασταρὴβ οὗ [ δηἀ Εὶ 23]τεγηδίεὶν ; δάδρῖ- 
ἴῃ Πὶ5 πηεῖμοὰ ἴο τῃε ταδίθγδὶ θείογε δἰπι. [πὸ τᾶν οᾶϑ65 δε 

(οηα 18 Ὠδςεβϑαγν, ἴῃ ογάεσ ἴὸ Ὀπὴρ δὶ5 ϑουγοες ἰῃϊο ΠΑΔΙΤΏΟΩΥ ΟΥ̓ 

ἴο ῥτέϑεσνε ἴβε σοηπεχίοῃ, ἴο ἰηϑετὶ Ξοπιειῃϊησ οὗ ἢϊ5 οὐστι ; ἴῃ 5ϑοῖα 

Ῥίδςεβ μὲ δήήεά πιῇ ἃ ἔγεετ βαπά. Τῇε Βοοῖ οὗ [υάρὲ5 ἴῃ 

1Ε 5 ςεεπὶϑ ἴο ἢᾶνς Ῥεριη πίῃ ἴδε ἀφαῖῃ οἵ [Ὀϑῆυλ, διά ἴο βᾶνε 
οἰοϑεά στῇ τῃε ρτεᾶῖ ἀϊϑεουγθε οὗ ϑαπημεὶ, τ 5. 1.2, 4 αἰν ϑίοη πἢϊοἢ 

φετῖδίη!ν εχίβιεά ἰὴ Ε. [« ργοῦδο!ν σοηιϊδιηεά 411] τε βίοπιεβ ἰῇ 
οὖσ [υζεϑ ἐχοερῖ τῆαιὶ οὗἩ Οἰμηϊεὶ ; δηά ἴῃ νἱενν οἵ τῆς σδαγαςῖεσ οὗ 

πε ϑυσςεεάίϊηρ τεάδοτίοησβ, Β}ὲ πιᾶν, σι στεαῖεσ )υβῖῖςς τμδη Ὁ, 

Ὀε τεραγάεξά δ5 τῃε ἴπιε διΐπογ οἵ τε θοοῖκ. ΤΕ ἰ5 ἃ ψοζξ οὗ τῃε 
118} σεητυτγν, Ὀυϊ ἀπιθάλιες. ἴῃς τείοττης οὔ [οβίδῃ (62: 8Β.ς.) 

δῃά τῃε ἀοπιηίπδηϊ ἱπἤσεηςε οἵ Γετγεπιίδῃ δηὰ ἴῃ Πδυϊογοθῃοτιαγ. 
Ελεὶν ἴῃ τῃε ὁτῃ σεπίυγν, Δη δυῖμογ δεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς Πουΐσγο- 

ποχηΐϊς 9.00] ἴοοκ τη }5 σοτκ Ὧ5 ἴῃς δαξὶβ οἵ ἢϊ5 οσψῇ. Α5 ἴδε 

ἔγαςεϑ οἵ ἢἰ5 ῃδηά ἦο ποῖ δχιθηὰ ἴὸ τ 8. 1-12 ἢ ποῦ ἴο [υἀ. κ'--ῦ 
17-2ι, ψῈ ἱηίεγ παῖ [)᾽3 θοΟΚ ἱποϊυεά οηὶν [ιἀ. 25-το" (ος ρεῖ- 
Παρθ 15"). ΕἸῚ ἂπὰ ϑϑπλιεὶ ποῖ ὑππαῖυτγα! νυν ργεβεηϊεα τῃπευηβοῖνοβ 
ἴο Πί5 πιὶπά 'π ἴῃε Ἵμαγδεῖθγ οὔ ργίεβὶ δῃὰ ργορῆεὶ γαῖμοσ ἴῃδη οὔ 
Ἰυάρεθ; δπά, 1[ Πίβιογίςαὶ σοπϑι θγαϊίοης πεῖρῃεὰ στ Βα, Πα 
ΤΔΥ ΝΕΓΥ ΜΈ πᾶνε τῃουρῆς τῃαῖ τῆς ΠΠ6 οἵ ϑαπηιεὶ, ἔτοτη σῇ ἢ 

τπλῖ οὐ ΕἸΙ ἰ5 ἱπβεράγαυ]ε, θεϊοπρεὰ τὸ {πε Ὠίβιογν οὔ τμε ἰουπαϊησ 
οὐ τῃεὲ Κίπρήοπι, γαῖμα ἴπδη τὸ τῇς ῥγεσβάϊησ ρεπίοά. Βεβί ες 
704. 17-21:, [1 5 ξετίαίπ ἴῃι Ὁ ἐχοϊυάεα τῃε βἴοτυ οὐ Αθἰπιδιεςῆ, 
γ΄ ΠΙ0ἢ 414 ποῖ τέδαΠν Ἰεπὰ 1156] ἴο ἢΐς τηογαὶ ράγροβο ; 8.5: 5 

Πϊ5. ὑτίεῖ οαϑτίτιτε ἔοσγ τῆς ουγτιθαὰ πατταῖϊνο. Ηδ πηδᾶν αἰσο ἢανδ 

ΦΊΙ: ἰ5 ποῖ οἵ ουγδς ἰτηρηθα τῃδῖ 115 διῃοῦ ρανς ἴ{ τη 15 τἴι]6. 

Φ ΎἼΠε ευϊετοποτηὶς εἰεχηεηῖβ τῇ σ 5. 1-12 ἢᾶνε ποῖ ἴῃς αἀἰδμηςνε βἰξηδίασε οὗ 
Ὁ ἰπ }υαγρε5. 

-- 

ἂ 



ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤζΌΟΘΕ5 ΧΧΧν 

οὔτε τῃ6 Μίποσ [υάρε5," ροββὶ ΟΙΥ αἰ5οὸ Ἂἢ. τό, [π6 ἱγαρίς επὰ 

οἵ ϑαιηβοῃ ; [58 νου ά δοοουηΐ ἔου ἴῃ6 ῥγοτηδίαυτα οἱοβίηρ ἰοτγίηθϊα, 

155. Οη δε οἴπεῖ μδηά, με δἀἀεά ἴπε ἀε]ίνεγαησε οὗὨἉ 15γ86] ἔτοτη 

Οὐβῃδη- τη διμαίπλ Ὁγ ΟἸμηΐεὶ (3:1), 45 ἃ τγρίςδὶ βχειηρ)! βοδίίοη 
οἵ ἴῃ6 [ΠεοΥῪ 5εὶ ἑοπἢ ἴῃ ἴπε ἱπιγοάμυοιίοη (425-35), ἀπ ρεσῆδρϑ5 
χὰ της δα απ οηΔ] τηοῖνε οἵ ρἰνίηρ 4 )υάρε ἴο [πἀδἢ, ψοἢ ἴῃ τ 6 
ΟἸάθσ ὈοΟΪὶΚ νγὰβ αἰπιοϑὲ ἴῃς οὐἱγ {τε τηδὶ {ιγηϊβῃε ἃ ἤοηθ. Τα 

ϑυϑίεπι οὗ ΟΠ ΤΟΠΟΪΟΡῪ 15 Π)δυϊοσοπομηϊο, ἃ5 ΔΡΡΘδΓ5 ἔγοτῃ 1ϊ5 γα δίῃ 

ἴο ἴῃς βγϑίεπιὶ οὗ ἴῃ Βοοκβ οἵ Κίηρβ, δυΐϊ ψμεῖμογ ἰὴ 115 ργεβεηῖ 

ἔοστῃ ἰἰ 15 ἴῃς ψόοῦκ οὗ Ὁ ἰ5 1655 σεγίδίῃ ; 566 ὶ 7. 

ὕροη [ἢε ρεηοσαὶ ἱηιτοάυοιίοη, 25- 30, 45. νοὶ! ἃ5. ἀροη ἴδε ἱπῖγο- 
ἀυςοηβ ἴο ἴῃ βἰογίεβ οὗ ἴῃς βενεσαὶ ᾿πάρεβ, ἢ ἰτηργεββεά τς υη- 
ταϊβία ΚΑ] Πδυϊοσοποιηῖς βίαπηρ. [ἢ ἢἰ5 Ἰυἀρετηθδηϊ οἵ [ἢ Ὠ5ἴουν 
6 Παά Ὀδεῃ δηιοὶραῖϊεα Ὁγ Εω δηὰ ΤΕ, Ὀαὶ 5 πῆοσα τὶρόγοιβ 

Ῥγδστηδίίβπῃ ἀηὰ ἢἰ5 αἰδιϊποῖνε ϑίγ]ε σδῃ ἴῃ ποδὶ οᾶδθ65 6 αἰβι]η- 

ξυϊϑῃεα νι συβηοίεηϊ σετιδίην ἔγοπι τη νοσκ οἵ ἢἰ5 ργεάξοεββουβ. 

[ἡ χ5-15, ἐβρεοίδιν ἰπ 26}, τὴε Πευϊοτοηοιηὶς εἰδιηεηϊ 15. ΝΕΤῪ 
αἰοβεὶγ σοπιθίπεά ἢ τῃ6 οἹάοσ τεχί. Βυάάδ, ψῇοβε ορίἰπίοῃ 1 
δᾶνε ἐοἸ]ονεά ἰπ ἴπ6 σοπηπηεηίατυ, ᾧ ΤΠ ηΚ5 ἴπατ Ὁ ἀϊά ποῖ, ἰη τῃ]5 

βοιλθνῃαῖ ἀν κνναγά νὰν, ἱπίγυἀς ἢΐ5 οννὴ ροΐπὶ οἵ νίενν ἰηῖο τῇς 
ἰπιγοδυοτίοη οἵ [Ε4, Ὀυϊ 5βυθδιτυϊεα ἃ πενν ἱπιτοάυςστίοη ἰογ [Ε}8; 

τῆς ὕνο ψεγε υηϊεὰ, ἴο τ1πεῖγ πλαῖσδὶ ἀειτπλεπῖ, Ὀγν ἴῃ ἤηδὶ, ροϑβῖ- 

Ἔχ ο τεάδοῖοσ. ΤῊΘ οἴπεσ Ὠγροῖῃαϑὶβ ἢδ5, πβονεένογ, ἴῃς δάνδῃ- 

ἴδε οἵ 51 πλρ0|1οἱῖγ, ἀηὰ ἴῃ6 σοηδίἀογαίίοηβ νη] ἢ ψνεῖρῃ δραϊηβὶ ἴἴ 
ἅ16 ρεγῆδρβ ονεγεβιϊτηδίεά. ὃ 

Τῆς Πεαυϊετοποιηὶς ᾿πᾶρε5 ἀἸὰ ἠοῖ ϑυρρίδης ἴῃς οἱάεγ ννοῦκ 
ὕροη ψν ]οἢ ἰΐ τνὰ5 ἰουηαεά ; [Ε5 ὨἰδίοΥΥ νγᾶ5. ἰῇ εχίβίθπος Ἰἰοηρ 

δἴϊεγ ἴπ6 Ἂχῖϊθ. [Ι͂ἢ ἴπε σἵῃ οὐ 41: σθητΌΓΥ Β.6., 8ὴ εὐἀϊῖοτ υηϊτοα 
ἴ1ῆε ἴνὸ Ὀοοῖ5, δῃὰ ρτοάυσεα της ργεϑεηῖ Βοοὸκ οἵ Ϊυᾶρεβ. [ἢ 
ἀοίϊηῃρς 50, ἴδ ῃαίυσγα! ἢν ἱποϊυ δα ἰῃοβα ρατίβ οἵ ΤῈ; ψῃϊοῦ Ὁ δὰ 

ομἰτιςα, 1 ἀ. 1᾿-δῦ 9 17 18 19-21; ΡΟΒΘΙΌΪΥ αἷδο [ἢ Μίποι 
]υάρεθ, τοῦτ᾽ 1285} ὌΠ βεοοηάδγυ νετβίοη οἵ ἴῃ6 νγὰγ ψ ἢ 
Βεη͵απηΐη ἰῃ οἢ. 19--2Ὶ 5 ΡεΓΠΔρ5 ἢ15 γγουῦκ ; δηὰ ἰὴ οἵδεγ ραγῖβ οὗ 

τῆς Ὀοοῖκ ἴγᾶςεβ οἵ 5 ἢδηά πᾶν Ὅς ἀϊβοεγηδα ἴῃ τ ΠΟΥ ρ]Ο5565 ; 

50π16 οὗ ἴῃε86 πηδυ, ποϑενεσ, Ὀς οἵ 51}}} ἰαῖεσ ἀδίε. 

4 ΤῊίΐΞ ἀερεπὰβ ἴῃ ρατί ἀροη ἰῃς ἀεοϊβίοη οἵ ἴῃς αἰβῆου: αμεϑιοηβ οἵ ἴῃς οἶτον 

ΒΟΙΟΡΥ; 5εε ᾧ 7. Ὁ Βυάάε. ΣΡ, 631. 
ἡ 8εε Κυεπεη, 4703, 1. Ρ. 339 ἔ. Ι[| ϑὅεε δῦονε. 



Χχχνὶ ἹΝΤΕΟΒΘΙΓΌΤΙΟΝ 

Οη ἴδε ετηςα] ργοῦίεπις ἀϊπευσδεὰ ἰπ ξῇ 1-6, φ5εε ἰπ ρεπεγαδὶ δυάδες, Αἰἐοῖδρ,, 

183ς, Ρ. 42ς ΠΗ. ; ϑεβγαδάες ἴθ Ὠεΐνεῖϊε, ξὐμσμπσ', τ869, ». 327-333; ,Υ εἰ}- 
Βυβεη ἰη Βίεεϊ, δ έκέ.5, 1878, . 181--203 -Ξ- (σπεροτίον α΄. εχ αίεμεᾷς, ᾿.5. 0» 

1880, Ρ. 213-238, εἴ. 353-157; ν- Ποοτγηΐπςοκ, διε)ώγαρε μέ ὧε ἐεξἐγί εξ υαπ 

Αἰώμεσερ ἰ.-ανὶ., 1879, Ῥ. 123-128; Βετίδεαι, ΑἸομεν μπᾶ Αἰμρα3, τι881; Καε- 

πε, ΜὨηίονἐσελ-εσίσεὰ Οπάεγζοεξ, ἱ. Ρ. 338.--.167 (1887); Βυάάε, ΑἸώμεν νά 

ϑαρεμεί, 1890, Ρ. 1-1ό66; Ὠτίνει, δέξγαίμγε ο7 ἐἐἔᾳε Οἰάή 7εείανεερῖ, 1801, 

Ρ. 151-62; ΚΙιῖεϊ,“ ᾽ς ρεπίδιίευς δίσς ει τ υπάςεη ἴπ ἀεη Βὕοσμετγη ΕἸοΒῖετ 

ὑπὰ ϑαπιυεῖ," διμά. “. Αὐσίδ,, 1892, Ρ. 44 Η΄.; Οετά. ἀεγ Πεόνἄεν, '. 2. 1892, 

Ρ. [-22; Καϊκοῆ, Ζων Ομεοη γ ἐξ ἀ(εε Αἰολμεγδμεάς, 1893 (Ογπιηδϑ. Ῥγορτ.)ο. 

Τβε τπεοεγ οὗ ἴδε οτἱρίπ οἵ ἴῃε Βοοκ οἵ [πάρε πεῖ ἑοτῖμ ἰπ ἴῃς ρῥγεσςαϊηρσ 

ῬΑγΑρυΔΡἢ5 ἰ5 ἰῃ 4}} εβϑεπῖϊδὶ (εδἴυγεβ {πδὶ οἵ Βυάάς, σγβοβε ᾿μβογουρῇ ἰηνεκίρα- 

τίοπ οἵ τῇς οτιεῖςα] ργοόῦϊεπις οἵ ἴμε Ὀοοῖς μᾶ5 ὑεεη οὗ ἴδε στεδῖεξὶ νας ἴο πιὲ 

τγουσδοῦῖ. Τῆε τεδάεσ οἵ ἴπε σοπηπιεηίδγυ ν1]}, 1 ἰγασὶ, ἀΐβοονεγ ἴπαὶ 1 μᾶνα 

ποῖ δεςερίεὰ Βυάάε᾽β τεβυϊϊ5 νυ μουϊ ἃ οαγεία! τε-εχδταϊπδιίου οὐ ἴμε ἡ μοὶε 

ημεβιίοη; δπὰ ἰπ πιδηΥ ρδγίουΐλῖβ 1 ἢᾶνε Ὀεεη ἰεὰ ἴο ἔοττι ἃ ἀϊβετεηὶ ορ᾽πίοη. 

ΟΥὨ οἶμεῖ Βυροίμεβεβ. οοποεγηίηρ ἴπε σοπιροπίτίοη οὗ ἴμε ὈοΟΚ, ἴὰ ψ|}} Ὀς 5υῇῆ- 

οἷεπῖ ἴο τπηεπίίοῃ ἴποβε οἵ Κυεπεη δὰ Κιίιεὶ. Τῆς ἔοππηοσ τμὶπκ5 (μὲ [υἀ. 

2"-τ οὶ 15 ἃ ρατί οἵ ἃ Πεαυϊετοποπιὶς ΒοοΚ οἵ [υάρεβ ἴμε επὰ οἵ ννὩϊςἢ ἰ5 σοη- 

ἰδϊπεά ἰῃ 1 5. 7-1.2. ΤῆϊβΒ Ὀοοΐκ σοπϊδίπεά 11] {πε 5βἰογίεϑ πὶ δὲ πον ἰουπὰ 

ἴῃ ἴδε σπαρίετα παπιεά," ψἱἢ [μὲ 50  Πἴδγν ἐχοερίϊοη οἱ 321 (5ῃμαπηραγ). Τῆς 

ἱπίγοἀαςτίοη, 25-- 35, 15, 88 ἃ ᾿νυποῖς, (8 ννογκ οὐ ἴῃε Πευϊζετοποιιῖς ντίϊετ, Γ ν ῃοῸ 

15 ἴῃς δυῖμογ οἵ ἴῃς τεϊϊρίου5 ργαρπιδίίϑηῃ οἵ ἴπε ὈυοκῚ. Ης υϑεὰ 85 ἴδε Ὀαϑ5ἰ5 

οἵ "5 νοσκ ἃ ργε- ευϊετοποπιὶς Βοοκ οἵ [υάρεθ, ἴθ δῖ ἢ ΟἸΒπΐεὶ 85 ννε}]} 
838 ΘΒαπιραγ ννᾶ5 ηοὶ ἱποἰυἠεά, ν᾿} ΑἸϊπιείεο ἢ ννᾶ5 τεοκοηςὰ 85 οπς οὗ ἴδε 

ἵν εἶνε Ἰυάξεβ, ὑ»ῇοβϑε πυπιθεῖ νγᾶ5 σοπιρί εἴς ὈΥ ϑδπιαεὶ, οὕ, πχοσα ργοθθῦὶγ, ὈΥ 
βοῖης πᾶπιε νυ ἢ ννε σδπποῖ ποιν τεσονεσ. ΤῊΪβ οἰάογ Ὀοοῖκ νγὰβ χυΐϊϊε αἰβετ- 

ἐπὶ ἴῃ σμαγαςοίες ἔγοτῃ ἴῃε Πεαυϊετοποπιῖς νγοσκ; ἰδ Κπενν ποιμίηρ οὗ ἃ τερυϊας 
αἰϊεγπδίίοη οἵ δροϑίδϑν, ρυῃἰβηπιεπί, δηὰ ἀεϊίνεταποε; ᾿ξ νν88 ἃ βεγῖεβϑ οἵ ρογίγαϊ [5 

οἵ {πε Ἰἰεδάειβ δηὰ ἤεγοεβ οἵ 15γδεὶ ἴῃ ἴπε ρεγίοά Ὀείογε ἴπε Ἂϑι δ] βῃπιεπί οὗ 
τῆς Κίπράοιη; Ῥαΐ ἴῃς πη οὗὨ ᾿5γαεὶ ννᾶ8 δἰγεδαν εὐτοπθουϑὶυ δπίεάαίςά, δηὰ 
115 ἀεϊίνετᾶποε ἔγοπῃ ἴῃς Παηὰ οἵἉ 115 ἔοεβ τεργεβεηϊεαὰ δ5 Ὑδῆνε μ᾽ 5 ἄπϑννεῦ ἴο 

15 ργᾶγεσ. Τῆε δυΐπου ἄγεν ἃ ἰαγρε ραγῖ οἵ ἢἰ5 πιδίεγιδὶ ἔτοπι οἱάεγ νυ ρβ, 

β80πὴς οἵ ἴπεπὶ οἔἩ ἘρἨτγαϊπηϊε οτὶρίπ, νυ ΐῖοἢ Ψετα διποηρ ἴῃς ἐγ] οϑὲ ρτοάαςβ οὗ 

Ι3γδεῖτῖε ἢἰβιουοργρῆν; Ὀαΐ (ῃς ῬοΟΙΚ 1[5ε1{ σαπ Παγάϊγ ἤᾶνα θεεη σοπιρὶ] δὰ 

Ὀείοτε τῆς ἢἤτβθε Πα] οἵ ἴῃς 71}: οοπίατγ. Τ[{ἀ. 1|--2ὃ ργεβεῦνεβ ἰγαρπιεηῖβ οὗ 
Δ ΝΕΙΥ ἃποίεπί δοσοουπῖ οὗ [ῃε σοπημεβὶ οἵ (δημᾶδῃ ὈΥ ἴπε βγδοὶ τε ἴτ0ε5; 

οἢ. 17, 18, ἰ5 Αἰ5ὸ 4 νεῦγ οἱ βἴοτυ, νοῦ μᾶὰ5 Ὀθθη σοπϑί ἐγ ν ἰπϊεγροϊαίεά; 

ἴπ οἢ. 19-21 ἴῃε οἷά παγγαῖϊνε ἢ88 Ῥθοπ τΠπογουρὶν ννοτκοὰ ονεσ 'π ἴῃς 5ρ ̓  γϊ 

οἵ ροβί-εχὶ!ς [υἀ4ἰ5π. ὙΠεθε σμαρίεβ ννεγε υπἰϊεὰ ἢ 25--ι681 Ὀγ πε Ἰαβῖ 

4 Ἰποϊυάίηρ ἴῃς Μίπογ [υᾶρεβ5. 
Ἐ11 Πᾶ5 βυβεγεά ϑοπιενῃαῖ ἴτοπὶ ἱπιεγροϊδίίοηβ πὰ ἰῃ 31-8 τῆς δυΐπου [δ5 

ἱποογρογαίεὰ δὴ οἱάεγ ἑγασπιεηῖ νῃΐοἢ 15 ποὶ δἰ ορεῖμεσ 'π ΠΑΓΠΊΟΣΥ νυ Πΐ5. οννα 

νἱεν,. 

ς 



ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤζΠσ Ε5 ΧΧΧΝῚΙ 

τεάδοϊοσ." ΚΙϊεὶ ἀἰθετβ ἔτοπι δἰ πιοϑὶ 411 γεοςπὶ οτὐἰτίο5 ἴῃ ἀδηγίηρ ἴῃς εχὶβ- 
ἴεποε οὗ ἃ ρτε- ευϊετοποπιῖς ΒοοΟΚ οἵ [υᾶἀρε8. Τῆς δυῖΐδοσ οἵ ἴμε Πευΐετο- 

ποιιῖς ᾿υἀρε5 (“ ΚΙ) οο]]εοἰεὰ [με 5ἰοτίεβ ἴῃ 26-- 1651, σοι ἱ πε ρᾶγα}}εὶ πδττὰ- 
εἶνεβ (85 ἴῃ οἢ. 6-8), Δῃὰ επιδγαςεὰ ἴΠεπὶ 4}} ἱπ ἢΐ5 τρογουβ ργαρτηδίίβϑπι ἀπὰ ἢἰβ 

ϑ0 βεπιδῖς σῃγοποίορυ. Τὰς ἰγαςεβ οὗ ἃ ἀϊβεγεηῖ σοποερίίοη δηὰ 51}]6, νυ] ἢ 
Βανε Ὀεεὴ ἰδίζθῃ 85 ενίάεησε {μαι [π}5 δαῖμον ννοσκεὰ ἀροη ἴμε Ὀαβἰ5 οἵ δῇ 
οάες ὈοοΚ, ἅτε γαῖμεῦ ἴο Ὀε δϑοσρεὰ ἴο ἴῃς τεάδοϊοτ οἵ ἴῃς ργεϑεηΐ Βοοκ οἵ 
Τυάρεβ (ΚΕ), το ἱπιτοάυςεὰ ἃ σοηδίἀεταῦϊς πυαθεγ οἵ ρίοββϑεβ ἀπὰ β8οπια ἰοηροῦ 

δἀαϊιίοπβ ἴο ἴδε ἰεχὶ οἵ “ Εἰ." 8 ΤῊΐβ ἰδϑὲ τεάδοῖογ, νψνῆο αἷ5ο )οἰπεὰ 11-- 2 

17-21 ἴο 25--τ651, Ηἰπι5ε}  Ὀεϊοηρεά ἴο ἴπε Πευϊετοποιηὶς βοθμοοὶ; Ὀαϊ Π]5 5πἰγίε, 

ἰοτιιεὰ οἱ οἱάεσ τηοάεἶβ, ἰ8 ἃ ἄερτεε πεᾶγεῦ ἴο ἱπαὶ οἵ Εὶ ἰπ τε Ἠεχδίθας ἢ 
ἴδῃ τδδὶ οἵ “ ΕἸ." Κεῖ 5 ἸΒεοΥυ ἴμ5 ρῖνεβ υ5, ἰμβιεδὰ οἵ [Εἰ ἀαῃά Ὁ, ἃ 

ἄουδ!ςε Ὠευϊετοποπιὶς τεἀδοιίοη τυ Βῖο ἢ γε ταῖρῃϊ τεργεϑεπὶ ὉῪ Ὁ δπὰ Κὰ. Τῆς 

δουζοςβ οἵ ἴῃμε 8165 ᾶἃγε ποῖ ] δπὰ Ε, Ὀὰϊ ἀπκηονῃ ἀποϊεηϊ ΤΟ] οἴομ5. 

8. 7. Ολγομοίοργ 977 τὰς Βοοξ 47 Ἵμάρες. 

Τῆε σῃτοηοϊορυ οὗ ἴῃ6 Βοοκ οὗ Πυἄρεϑ ργεβεηῖβ ἃ νεῖν αἰ σους 

ῬΓΟΌΪ 6 πα, οἡ ψῃϊοἢ ἃ στεαὶ ἀδαὶ οὗ Ἰεαγηίηρ δηὰ ἱηρθηιν ἢᾶ5 Ὀεεῃ 
εἐχρεηάεὰ, νἱιτπουΐ, 45 γεῖ, Ἰεαάϊηρ ἴο ΔῊΥ ροπεγα! ν δεσορίβα 5οἷυ- 

ὕοη. Τῇε ἀαδῖδ σοηϊαίποά ἴῃ ἴῃ ὈΟΟΚ [561 ἂζὲ ἴῃ65ε : 

ΥὙΕΛΕΒ 
35. ΤΏς [5γδοὶἰϊο5 βυθ)εςὶ ἴο Ουβῆδη-τἰβμαίμαῖὶπὶ . 9... . . Ὁ 8 
211, Ῥεδος υπάοτ ΟΙδηΐϊεὶ. . . δ ας Ἧι το» νῶν ὦ τὸ τος :3:.40 

3.4, ϑυθδ)]εςῖϊ ἴο Ἐρίοη, Κίπρ οἵ Μοαῦ., φυ τὸο τος ὑφ Ὡς το δὲν 18 

3. Ῥεδοςε δἷϊτεσ ἴπε ἀεδῖ οἵ Ερίοη (Εμυὰ) . - . 0.00 80 
45. Ορρτεββεὰ Ὀγ ἴμε (αδπδδηΐϊίϊε Κίηρ, [8]π. . ὁ . .. «ὁ 20 

Ῥεδςς δῇϊεγ ἴῃς νυἱεΐουτυ οἵ Βασαῖκ . . .Ὄὄ .ὐτ τ 9. 40 

6., Ἐαναρεά ὃγ ἴῃς Μίαϊδηΐτε5 ἀπά {μεὶτ 4}}}.8 . . . .. . Ὁ γ 
828, Ῥεᾶοα ἰῃ ἰῃς ἀδγβ οἵ Οἰάθδοῆν . . . . ον 666. 40 

933. Ῥοπιϊηΐοη οὗ ΑὈϊπιοῖίοο ΒΒ. . . . «τον. 3 

105. Ευϊε οἴ Τοῖα. . .ὄ .« «στὸν νι τ τ νὸν... 9823 

τοῦδ. Ευϊε οἵ 7αἷς. . . . . εν οὐ, ᾧν 22 
1οῦ. ΤΉς 5γ8ε}1165 ἴῃ οἰεαὰ ομρέξεθεα, ὉΥ τς Ατωπιοηίεος τ τῶν τὸ 18 

Επὶ]ε οἵ ερμῖμαβ. . . . 9. «τῳ νὸν νι ρκνιν, 6 
14. 129. Ἐυϊε οἴ ]ῦζαῃ . . . . «τ τὐνῳ ρει. 47 

"μ᾿ ν»Ὃ μὴ ν"ΟῸ ΘΑ ΟΝ 5 

ω 
5 

- [ ᾿, 

“ Κυσπϑη δ νίεν ἰ5 5 5: Δ ΓΑ }}Υ πιαϊπιαἰπεὰ Ὀγ ὙΠ ἀςΌοετγ, Ζεέίεγ ξμπάε, Ρ. τό5 Εξ,, 

5. 
εἰ" 704, τἴ«. 44. 8Γ. “ἱδ-δα. 18. 17. 30.383 346. 81. 67-10 τοϑ-16͵ 

ΤΌΘΑΙΜ ᾿ς ςο. 
ὁ Α εν ὅτεεκ συγβίνεβ, 22. ΕἸ. [05., αρμ δ. ν. 7, 5, οπηἱῖβ Το οἷα δορείμετγ. 

ἢ ΘΒΡΡ δηὰ 5Ξενεγαὶ ουγϑίνεϑβ, 6ο. 
4 5ες Ευκεῦ., Οάγοη. εἀ. ϑοδβοςπε, ἰΐ. Ρ. 52, 53; ]Ἔγοπῖε, εα. να]]αγϑί, νἱ]], 288. 



ΧΧΧΝΊ: ΕΥ̓ΤΚΟΟΓΓΤΙΟΝ 

'ς. 121. Καϊε Εἴ: . . .-ὄὄ -Ἰ -τττν ρὸν νν κων το 

16. 1258, ΚυϊεοίΑΜοα. . .- - --ττνν νι ρ νι κτν. 58 
17. 131. Ὠοιαίαδιίου οἵ 18ε ΡΒΠετῖθος. . . . . τ... 40 

18. (ιςῬ (168). Βαϊε οὗ ϑαπιοι.. . . .- - -τοὐροὸνρκρρ ρ΄ 20 

ΤΒε ἄτθιὶ τπϊηρ τὶ π|ιὶ ῬῈ ποοδα ἴπ ἴῃ15 Ὡδὶς 5 ἴῃς ἔτε- 
ΠΌΣΟΥ πιῖὴ πῆς τῆς ποθεῖ ογής (ΝΟ. 2. 6. 8. 17}, ἐἰρὰν 

(Νο. 4), δηά χυέπέν (Νο. 5. 18) τεςὺγ ἴῃ πὸ Εδοἢ οἴ ἴῃε ρτεδῖεσ 

)πάρε5, εχεερὶ Ϊερῃίμδῃ, βεσυγεθ ἢ1]ς σΟΙΠΕΓ ἔτοτῃ ἴδε δἴϊδοκς οὗ 

115 ἔοεϑ5 ίογ (ογῖν, οἵ ἵσίςς (οΠΎ, οἵ [δ] οἵ ἰοτῖγ, γεᾶσβ. ΤῊ ρῆς- 

ΠΟΙΊΦΠΟΏ Ὀεςοπηεβ 511}}} τῆοσε ϑ: Κῆρ πῆεη πε οὔβεγνε τῃδὶ [ἴ ἰ5 
ποῖ σοπῆπεά ἴο ἴδε Βοοκ οἵ [υάρεξ. Ὀὰαϊ πιη5 τῃγουρῃ ἴπε οἶτο- 

ΠΟΙΟΡῪ οὗ ἴδε πῇῆοϊε ρεποὰά : ὙΤῶῇε παπάςπηρ ἴῃ ἴδε πι!άθγηθβ5 

λοις ἰοτῖγ γεγο; ΕἸῚ Ἰἰυάρεά Ι5τᾶε] (ΟΓῪ γεδῖβ (1 5. 4) ;} 
Παν!ά τεϊρηεα (οτῖν γεᾶτθ (τ Κ. 2.}) ; ϑοϊοπιοη (οΠῪ (1: Κὶ. τι"). 

Ιὴ εἰ Κ. 6,, ἤπαδιν, τε τεδά, τῆι ἔτοτη ἴῃε ἐχοάυβ ὑπ} ϑοϊοπιοῃ 

Ὀερδη ἴο Ὀυ1ἃ τἢς τεπηρῖε, ἰπ τἰΒς ἔου ἢ γοᾶσ οἵ ἢἰ5 γεῖρτι, νγᾶβ ἴουῦ 

Βυπάτεα δηὰ εἰρῆιν γεᾶῖθ.8 [τ ἰ5 οὐνίουβ ἴπᾶῖ πὲ δᾶνε Βεῖε ἴο 
ἀο 1} 4 ϑγϑίεπγαῖς σῃγοποίορν, ἴῃ ἢ ςἢ ἃ ρεπεγδίοῃ ἰ5 τεοκοηεα 

αἱ (ΟΓῪ γροᾶῖθ, ἀπά ἴΠ6 ρεποὰ πιδάθ ἴο Ἵοηϑῖϑί οἵ ἵψεῖνα ρθῃοῖ- 

διἴίοηβ. ἢ 

ἌΠδη νὰ σοιμῃρᾶγα ἴπε πυπηθεῖϑ ρίνεη ἰῃ [υἀρα5 πῃ τῃς τοῖδὶ 

Φ ΕἸ. 7ο5., απϑ. ν. 7, 15, πάπγε5 ΑὈάοη, Ὀμϊ ἀοε5 ποῖ σὶνε ἴΠε γεᾶγϑ οἵ ἢϊ5 γυῖε. 

Ἔ Οοπιρᾶτε αἷϑο Νο. 1:5 (ἴεη), ἀπὰ οὔβξεγνε πον Νο. 3. 1ο. 11. 12 Ὀβίδπος οἱ 

εἰϊῃεν 5] 4Ἂ οἵ τυνεηῖν. 

ΖΘ 29: ᾿ΑΣΘ, ΕἸ. [05. 40. 

ἐ ὅ μμο (61 ἋΣ 480), ίογ 5Ξοπιε γτεάϑοῃ γεοκοηίηρ εἴενεη σεπογαίοης ἱπϑιεδα οὗ 
{νεῖνε. ὅ:εε Ργευβ5, 2214 Ζείγεεάπμης ἀδν δεβίμασικία, 1830, Ὁ. 74 ΕΗ. 

Ι| ὅο Ηεεδίδειι5 οἱ δΜεηεῖυ5 διε πιρῖεα ἴο σοηβίγιςϊ ἃ ςὨγοποίοσν οἱ Οτεεὶς δητᾳ- 

αὐγ οη ἴῃς ὈΔϑῖ5 οἵ ἴηε ρεπεδὶορίεβ, γεοκοηΐηρ ἰογίν νεᾶτβ ἴο 4 ρεηδγαίίοῃ; 5εῈ 

Ε. Μεγεσ, δονρεάμησεπ, τ. Ὁ. τόρ Η΄.; Θά “.. ̓᾿. Ρ. 81. ὙΤῆε βεοοπὰ ρτεβϑὶ ρεγίοὰ οἵ 
ΗἩεῦτενν ὨἰΞίογν, ἔτοπι ϑοϊοπιοη τὸ ἴῃς γοίυγη ἔγοπι ΒαΌν!οη, ἰ5 αἰϑο ἔουγ πυπατγεὰ 

δηὰ εἰρῃϊν γεᾶγϑ; 566 γε] αυβεη, ᾿γοίδ,, Ρ, 283 Η΄. ; 51446, Ο Κλ. 1. ῥ. 89 Α΄. 1π 

ςοπίογπιν ὙΠ 1ῃ15 τἤδοτν, τ (ἢγ. 65. ρίνες 'π ἴῃ6 ἤτοὶ ρεποά τπ6 παᾶπιες οὗ 
ὕνεῖνε δίῃ ργίεϑῖϑ ; ἰη ἴπε ςεςοηά, δοςογαΐησ ἴο ἴῃς οοτγγεςϊεὰ τοχὶ (5εε ὦ), ἔσγοπι {πε 

ἢγϑὶ ΠΡ Ὦ ῥγίεσι νῆο οὐείϊαίεα ἴπ τῃ6 πεν ἴεπιρὶς ἴο Τεμοζαακ, νῆο νὰ5. οαγτίεὰ 

ἌΥΑΥ ἴο Βαῦγίοη, εἰενεη. Ὅῆε ἰουγ πυπατεὰ δηα πίπεῖν γεαγ ν᾽ σἢ Πδηϊεὶ σοπη- 
Ρυϊεϑ5 ἰογ ἴῃε ἰδϑῖ ρεγίοα, ἴο ἴπε οοπιίπρ οὗ ἴῃε Κίηράοπι οὗὨ ἴῃς 5δἰπίβ, ἰ5 οἱ αἰπιοϑῖ 

ἐχδςῖν {πε βάπιεὲ Ἰεησίῃ, που ρὴ σαὶςυ]αίεα οἡ 4 ἀϊβεέγεηι θα Ξὶ5 (ϑενεηῖν με Κα οὗ 

βένδῃ γ68Γ5). Οπ (πε ἔγεχιεηου οἵ 40 'π ςγοποϊοσίεβ ᾶς., 5ε6ὲ Βγεάον 5 δι σεγία- 

“ο ἀξ Οεογρίἐ δγπεε ὲ ΤσΑγοποργαράϊα, ρτεῆχεὰ τὸ τῇς Βομη εἀ. οὗ 5γηςε] 5, ἰἰ. 

Ῥ. 53 ἢ. 



ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΥ͂ ΧΧΧΙΧ 

ἴῃ τ Κὶ 6᾽, βονδνεσ, ἃ ἰᾶσρε αἰβοσεράηου ἄρρεᾶσβ. Τῇβ βυ1 οὗ 
ἴῃε γεαῖβ οὗ [πε ορρτεββίοῃβ δηὰ οἵ ἴῃς ὑυάρεϑ5 ἰβ ἔουγ μυπατοά δηὰ 

ἴξῃ γεᾶτβ. ΤῸ [Πἰ5 πηυϑὲ Ὁςε δαάεα τε [ΟΥΥ γεδῖβ ἰῃ ἴῃς ψ]άοτ- 
Ὧδφϑ55 ; ἴῃε ἀδγβ οὗ Τοβῆυα, ἔγοπὶ ἴῃς ἱπναβίου οἵ (δηδδὴ ὑπ} ἢς 

δηὰ 8}} ἢἷ5 ρεηεγαϊίΐοη ραβϑϑεὰ ἀνᾶν ([υἀ. 27:2), ἴοσ ψῃ ἢ πὸ πυπι- 
Ὀετβ ἅγε φίνεη (5) ; ἴμε ἰοσῖυ (οσ ὕνεηῖγ) γεδτβ οὗ ΕἸΪ (1 8. 4.5) ; τὰς 

γελτϑ ἴῃ ΜὨΐοἢ ϑαπιθοὶ αι ρεα Ι5γᾶ6] (1 8. 7.5,) (7), δῃά ἴῃς τείχει 

οἵ ὅ8α0] (τ 8. 1.3.,} (5), ἔοσ πεῖῖμεσ οὗ νῃϊοῦ μάνα γα δὴγ ἀδία ; [ῃε 
(ογν γεᾶῖβ οἵ Πανὶὰ (τι Κ. 2.}); δηὰ ἰουγ γεᾶγβ οἵ ϑοϊοιηοῃ ἢ 
ὈῬείοστε ἴῃς Ὀυϊάϊηρς οἵ ἴῃς τερ]Ὲ νᾶ Ὀερύη : (παῖ ἰ5, 40 τ᾿ ἃ 
Ἔδ41ο 40. γΊ 2: 40 4-3ἢ 534 - χα Ἐ)}ΌΉ 2. [Ιἡ τἢϊ5. 5υπὶ 

ΧῸἘγ- 2 ([οβῆυα, ϑαιηθεὶ, 854.}) τηυβὶ ταρτεβθηῖ ἃ σοηβι Ἔγδ Ὁ] 6 

Πυμρεσ οἵ γϑατῖβ; Τ Ὀυΐ ἀνθ περ]εοιίηρ ἴπδτλ, ἴῃς τοῖα] ρστθϑῖν 
ἐχοεαάς ἴῃε 480 οὗ ΚίηρβΒ. δαηουβ Ὠυροίμεβϑεβ πᾶνε Ὀδεὴ ῥτοὸ- 
Ῥοβεὰ ἴο Ὁπηρ ἴδηι ἰηῖο παιττῆοηγ. Οπε νὰν ὉΥ ΜΠ Ιοἢ [ἢ Ϊ5 σΔῃ 
θὲ δοςοπηρ  ἰϑμεά 15 ἴο βίίρροβε παῖ ἴῃ ορργαββίοῃβ ἀπὰ ἀε]ἶνου- 

Δῆςε5 τγεϊαϊεὰ ἴῃ ἴῃς Βοοκ οὗ Τυἀρὲθ ψεγε ποῖ βυσοαββῖνα, Ὀαϊ ἰῃ 
Ῥατῖ βϑυῃοῆγομουβ. ὙΠΕΥ ψότα, ἰῃ ἔδοῖ, νι ῃουΐ ἐχοθριίοη, Ἰοσδὶ 

βίπιρρίεβ ; δηὰ ἰΐ ἰβ ποῖ οὔ]γ σοησείναοϊ!ςα, Ὀυϊ ΠΙΡΏΪΥ ῥτοῦ δ ]6, τμᾶὶ 
ΠΏ οἠε ρατί οὗ ἴῃς ἰδηὰ νὰ5 εη)ογίηρ βεουγν ὑπάδτ ἰἴ5 Ἰυάρε, 

οἴδεγ {Π0658 ψγεσε ρτοδηΐηρ υπάστ [ἢ (ογεῖρτι γοκε. ξ Τῆυβ ΗδετΖ- 

ξε]ὰ βυρροβεβ ἴδαΐϊ ἔοσ οὔς ἢυπάτεά δηὰ βενεηΐδεη γϑᾶῖβ, ἔγοτῃ ἴῃ 6 

νἹοίοτυ οἵ ΟἸηϊεὶ ονεσ [ἢ Αγδιηδθδῃβ ἴο ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ οὗ ἴῃε Μ|ά- 

ἰδηϊϊε ἴογαγβ, ἰῇ ἢἰβίοσυ τὰπη5 ΡΆΓΆ]]6] ; ἴῃς 5υδ)εοϊίοη οὐ (ῃς 

ΒΟ. ΠΟ Γη {Π065 ὈὉΥ ἴῃς Μοαρθίϊεβ, {πεῖν ἀδἰίνεταηςς Ὁγ Εδυά, δπὰ 
τε Ἰοηΐ Ρεᾶος ψῃϊοἢ (Ο]]οννεά, (Δ]ΠἸπρ' ἰῃ [Π6 βάπιὲ ρεσίοά νἱτἢ ἴῃς 

ΟΡΡσεβϑίοῃ οἵ ἴῃς ποιῇ Ὁγ ἴῇε (δηδδηϊίεβ, ἴῃ νγὰγ οἵ 1 εσαϊίοη 
υἀπάετ Πεδουδὴ δηα Βαγακ, δηὰ ἴῃς ἐοσῚΥ γεατβ᾽ βεσουγ νΪοἢ {ΠΕ ΪΓ 

9 Αςοοτάϊηρ ἴο ἴῃς Ηξεῦτγεν νναὺ οὗ τεοκοηΐηρ. 

Φ 7 βερῆυ ξίνεβ ]οβῆυδ 25; ϑδπιιυεὶ 12; ϑαπιιοὶ δηὰ 581} σοί ρογαηθουϑὶν 
18; 540] αἴϊεγ ἴπε ἀδαίῃ οἵ ϑαπιιεὶ 22. Τῆς ΟὨτίϑιίδη σῃτοηοϊορίϑίβ ἀο ηοὶϊ αἰ δεν 

ψΕΙΓΥ εἰν; Εμδεδίυ5 ρίνοϑ [θα 27; ϑϑπιυδὶ δηα 540] 7οἰ πα ὶγ 406. Νὲε 5ῃπουϊ]ὰ 
Βαγαϊνγ 54Ὁ 1ῃηδὶ ἰἢεβϑε εϑπιαῖεθ ἃτα ὄχοεϑϑῖνα. ΕῸΥ (ἢ6 ψῃΠο]ς ρεγίοὰ Τοβερῆυβ 
ΤοΟΚΟΙ5 592 γεδτβ (απέ, νἱ!], 3.1 ᾧ 61; χ. 8, 5 ὁ 147) οἵ 612 (α»μ. χχ. 1ο, σ ᾧ 230; 
«. 42. τϊ. 2 ᾧ 19), οὐ ἴῃ 511} αἰ δγεηι νναγϑ; 5εὲ Ρ. Βγίηοῃ, ἔχανιεη σἀγοποίοσιίαθ 

δῖαν. )οτερλὶ, ς. 4, Ἠετζεϊά, σἀγοποίοσία γμάίεμνι, Ὁ. τὰ ἴ. 

ΤΟΥ [δε σοπεοίαεγαϊίίοηβ νος ἢ τπῆᾶῪ Ὅε υτρεα ἰπ ἴάνουγ οὗ ἰδ Ἡγροιμεβὶς οἱ 

ἀὐρητολκηῖς, 56ες να ῃετ, ἰῃ Ζμεδίκο αμρ Αἐζ. μϑεδλ σέ, 1747, ἰὰ. Ῥ. 400 ὅ.ο (οἰϊοά 

ΌΥ Βαςἢ πιδπη). 



χὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

νἱεἴοιγ ραϊπο." ΤῊΪ5 ϑβυῃοῃγοηΐβηη, νοἢ 15 ἢοῖ βυρρεβίεῃῇ ὮΥ ἃ 
5γ1140]6 ἰῇ ἴἢς ἰεχὶ οἵ Τυάρεϑ, ἰ5 ΟἿΪΥ τηδᾶάβ οὖ ὉΥ ἃ 5665 οἵ 
ΔΙΌ ΓΑΓΥ 55 ΤΡΈΏΟΙ5, 5υοἢ ἃ5 [Παΐ ποίεε γεᾶγβ οἰδρβεά Ὀεΐνεεῃ 

ἴπε νἱοίοτγ οὗ ΟἸἰμηΐδὶ] ἂἀπὰ ἴῃς Μοαδθῖϊε ἱηναϑίοη. ὙΠῸ πιυοὶ 
τοῖο 5ῆον οἵ ρῥγο δ  ΠΠγ, ΟἾΠΟΙΒ συρροβε ἴμαὶ [ῃΠε βυδ)υραϊίοη 
οὗ τῆς Ι5γδαὶ ἴθ ἴῃ Οἰοδὰ Ὁγ ἴῃς Απιπιοηϊῖο5 σοϊποϊἀεα νι (ΠῈ 
ορΡρσεβϑϑβίοῃ οἵ ἴπεὶγ Ὀγεϊηγεῃ ἰπ δα Ὁγ ἴῃς Ρἢ 5 η65. ϑυοῃ 

ΔῊ ὨγΥΡοΙΠ 6515 ποῖ ΟἿΪΥ ΟΠΈΓΒ Ὧο0 ἱηι Πηβὶς αἰ βου γ, Ὀὰϊ 56 π85 ἴὸ 

Ὀε σοπιπεηάεά ὃγ [υἀ. τοῦ 5, γἤεγε νὰ τεδά [Πδῖ, 45 ἃ ρυηίβῃπιεηΐ 
ἴοσ τπεὶσγ ἔτεϑ ἀείεοιϊίοη, Ὑδηνεῆ 5ο] 4 τῇς Ι5γαθ]α5 ᾿ηῖο ἴῃ6 

Ῥονοσ οἱ τῇς ἢ] Ἰϑιη65 δηά ἴῃς Ατητηοηϊῖεβ. [ἢ ἴῃς (οἸονίης 
ομαρίετβ, ἴμε δυΐμοτ πδιταῖθβ, ἢγϑῖ, [ῃς Ατηπιοηϊΐε ορρτεϑβϑίοῃ, ἴῃ ε 

ἀε]ίνεταηος οὗ ΟΠεδὰ Ὁγ [ρμιμδἢ, ἀπά ἴῃς τὰ]ε οἵ ἢἰ5 βυσοθβϑοῦβ, 
ΙὈζαη, ΕἸοα, Αθάοῃ (ςἢ. 11. 12); δηά ἴβϑὴ (13.) ἴακεβ ᾧρ ἴδε 

βἴοσυ οἵ ἴδε Ἰοὴρ βίτιρρίε νι ἴῃς ΡΠ 5 η65 νῃοἢ ἰδ 50 ἰπβερᾶ- 

ΤΑΌΪΥ σοηῃηεοϊεα πῇ τἢ6 Ὀερίπηΐϊηρθ οἵ ἴῃς Κιηράοτῃ ἰῃ [β5γδεὶ. 
Τῆς ἰοτγ γεᾶῖβ οἵ ΡἢἢἸϑτπα ορρταϑϑίοη, ἢ τ ΒΙΟἢ ἴῃ 6 [ΟΥῚΥ γοᾶῖα 
οἵ ΕἸΙ οοἰποϊάε, [8 σονεῦ αἷϑὸ ἴῃς εἰρῃζθθῃ γϑᾶῖβ οἵ Απηπλοηϊίε 
ταῖς εαϑὶ οὗ [ῃε Τογάδῃ, με 5ἰχ οἵ Τρ ῃιῃδῇ, ϑενεη οἵ [ὉΖδη, ἴεῃ 

οἵ ΕἸοη (41), ψῃ]ς τὰς εἰρῃι γεᾶῖβ οἵ Αϑάοῃμ ψουϊὰ (4]1 ἰπ τε 
Ὥπιε οὗ ϑαίχυθὶ. [πη τηϊβ5 ἔοση ἴῃς Ὠγροῖμεϑὶ ψᾶ5 ὑσοροβθά ὉΚ 

ϑεδαβιίδη ϑομπηά ;{ ἀπά, οἴδῃ ἴῃ οομηδἰπαιίίοη νἱἢ ΟἴΠοΓ 5γη- 

οὨγοηΐβηηβ, 85 δε δοςορίεα ὉΥ πδὴγν σοιϊητηδηΐδίοιβ δηά οἧτο- 

ποϊορίϑί5. ᾧ [Ι͂ῃ (ἢϊ5 ἂν ἴῃς ἰεησίῃ οὗ (ῃς ρεγιοά 15 στεαῖγ γεαυςεά, 
Ῥυΐ τὰς εχδοῖ εαυδίίοη ψι ἢ πε ἔουγ υπαγεὰ δηά εἰρῃν γεαᾶῖβ οὗ 

τ: Κ. 6' ἰ5 οὐϊαίηθα οὐἱν ὉΥ αἰ υϊηρ ἴο ἴῃ ὑηκηονῃ αυδη 65, 
α,}, πὰ ζΖ, ἴῃ τε οἴμοτ πηεπ  Υ Ἐη γον ΔΥΌ ΓΑΥΥ να]ὰε5. Τῇ 

τοοβῖ βεγίουβ οὐ)εοίίοῃ ἴο (ἢς βυῃοῃτοηίβιίς Πυροῖμ 515 ἴῃ ΔΎ ἔΌσΤΩ 

15, ἴῆαϊς ἴῃς σῃτοηοίορΥ οὗ [πε ὈΟΟΚ ἴ5, οῃ ἴῃ ἕδος οἵ ἰΐ, σοηπυουβ ; 

4 ΤὮδι (ἢς ἵνεπ γεᾶγα οὗ Ὁδηδδηϊΐϊε ορργεβϑίοη ἂπὰ ἴῃς ἰυσγ γεατα οὗ ρεᾶος 

ὙὨΙΟὮ ΤΟ] οννεα {6}} ἰπ ἰῃς εἰσῃγ γεαγβ οὗ ρεϑοα ψῃϊοἢ ἴῃς βουϊῃ ἐπ)ογεὰ δῆετ ἴῃς 
ἀεβίῃ οἱ Ἑρίοη, ἰ5. ἃ Ὠγροϊμεβὶς. ρὑγσορουπάςεα ὃὉγ οἱάδγ σῃγοποϊορὶϑίς (Βεζα, Μαγ- 

βῆδιι). Οἰδεῖβ τὨϊηῖκ ἰδ (ἢ Τοτν γεαγβ᾽ ρεδος ὑηᾶεγ Οἰάδοη ἰη Οεηῖγαὶ Ραϊοβιης 

οοἰποίάςα νψιῖῃ τἰῃς ἔοτῪ γεαῖβ οἱ Βαγακ ἰῃ 18ὲ Νογίῃ; ὅς. Οη ἴπεβεὲ δπὰ οἴδεγ 
1ῃεοτίες 5ες ΒΑ,, ᾿. 64 ἴ. 

τ ΑἌρῤῥεκάϊα εἀγοποίοσίεα αὐ ἐδγμνε γμάίομε, τ684. 
Ζ νι πηρα, σάγρσον, Μαγβπαπη, να ῆοτ; Κα. Εν., Ηρϑῖῦρ., αἱ. ; πιοϑὶ γβοεηῖγ, 

ψὶϊ αἰθετεηι πιοαϊβορίίομβ δηὰ πιοτα οὐ [655 ἁγίϊβοία! βυθϑίἀϊαγυ Ὠγροίμεϑεϑβ, 
Βαςβιμᾶπη δπὰ Κὅδιεσ. 

-ἷς 



ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ͂ ΧΙ 

1 τῆς δυΐπου μὰ ἰπίθεπάθα ἃβ ἴο υπάοτβίδηά παῖ ἴῃς Αὐηπιοηϊα 
δηθὰ ἴῃς ΡΠ βης ορργεβϑίοηβ τγεσε σοηϊοιηροσδηθουβ, 6 ψου]ά 
βᾶνε ρίνεη ἃ τηυοῦ πιοτε ἀϊδίοις ἰηεἰπηδιοη οὗ ἢὶ5 πιοδηΐηρ [Δ 

τοἷ, δηὰ δᾶνε ρίνεῃ ἰζ ἴῃ ᾿ῖ5 ῬΓΌρΡεῚ ῥἷδοε ἴῃ 1.3.5 
Νδιάεκε μᾶ5 {ἰδ ἴο βοῖνε ἴῃ ῥγοῦ]επὶ ἴῃ δηοῖμε ψᾶγ Ηδε 

οὔδβεγνεβ ἴῃδὶ [ῃ6 βυτ οἵ ἴῃς γυ]ε οὗ ἴῃς Μίπου [υπάρε5, ἱποϊυαάϊηρ 

7ερμι δῇ, ἰ5 βενεηιγ-ϑὶχ γθαγβ, ἴὸ ἢ ἢ ἢ νὰ δα α ἴῃς ἔοι γϑαῦβ οὗ 

βοϊογηοῃ δείοσε ἴῃς Ὀυ!]άϊηρ οὗ ἴῃς ἴαπιρὶα, γα οὐἱδίη δηοίμεσ 
εἰρῃϊγ ; ἃ οοἰποίάεηςε ψῃηΐϊοἢ οδη μαγάϊγ 6 δοοίἀεηίαϊὶ, δηὰ τ Π]ςἢ, 

ἵ ἀεδίρπεά, βῆονβ ἴμαὶ ἴῃς Μίπου [πᾶρε5 ψετε ἱποϊυάθα ἰῃ [ῃ6 
ἙΠΒγοῃοϊορίοδὶ βγϑίθῃ οὗ ἴἢς θοοκΚ. Τῆε ἰοίδ] οἵ ἴῃς γεᾶγβ δβϑοσ θεὰ 

ἴο ἴῃε Ἰυάρεβ δηά Κίηρβ ἴῃ ἴῃε ΒοΟΚΞ5 οὗ Τυάρε5 δηᾶ ϑαπημοὶ, ἀοννη 

ἴο ἴῆε ἐουτίῃ γεϑᾶγ οἵ ϑοϊογηοῃ, ἰ5 ἴἥγεε μυπάγεα δηὰ εἰρῃῖγ Σ Τὸ 
1015 τυυϑὶ θεὲ δά ἀεά ἴῃε ἰοτίυ γεαῖβ οἵ Μοβεβ, ἰῃε γεαῖβ οἵ [οϑῆυδ 

(5), ϑαπιιεὶ (.)), δπὰ ὅδ80] (5). Εοσ ϑαίημθὶ ἢς τεοκοηβ (ΓῸΠὶ 
1 5. 72) Ὀνδηῖν γεατθ. ε δᾶνα ἰῃἢυ5: 40 - 480 - 20 ΞΞ 440 Ἐ α 

Ἔ 2. [πῃ [Π15 ϑγϑίειῃ οἵ ἰοσίϊεαβ ψὲ βῃουὰ παίυγα! ἢν ρῖνε ἴο ἴῃς 
Ὁῃκηονῃ αυδης [165 ([ οϑῆσα, 5411) ᾿νε ην γεᾶσθ δδοῦῇ, οὐ ὑπδαυδὶ 

ὨυΠΊΌΕΙ5 ἰΟροίΠοΥ τηακίηρ ἰοτίγ, οὐϊαἰίηρ τἢ5 ΘΧϑ ν ἴῃς ἔοι 
Βυῃάτεά ἀπά εἰρη οὗ τ Κ᾿ 6. ΤῇἼε γεδτβ οὗ ἔογείρῃ ἀοπηηδίίοη 
πὰ οἵ υϑύγρεῖβ ἃτθ, ἃἋ5 υδυαὶ ἴῃ ΟΥδηΐαὶ σῃτοποϊορίαβ, ποῖ 
οουηῖϊεά ; 8 ἴῃς Ὀερίηηίηρ οὗ εαοῇ Ἰπάρε᾽β τυ]ε Ὀείηρ τεοκοηβά, 

ποῖ ἔτοπι ἴῃς νἱοΐοτΥ ψϊο ἢ Ὀτουρῆϊς Ὠϊπὶ Ἰηἴο ρονεῖ, Ὀυϊ ἔτοπὶ 

ἴῃε ἀδαιῃ οἵ ἢϊ5 ργεάβοεϑου. ἢ 
Ιῃ Ρηποίρϊε, (ἢ 15 ἀρρεᾶγβ ἴο τὴς ἴῃς τηοβῖ ργοῦρδθὶα Ὠυροίἢεϑίϑ. 

1 5ῃου!ά Ὀς ἱποϊηθά, πονγανεσ, ἴο ἀϊνιάς τ1ῃ6 πυμθεῖβ βοσλενῃαῖ 

ἀϊβετεηῖγ. ΕοΥ ΕἸΣ, ἰηϑιεδά οἵ {με ἔοσίυ γεᾶῖβ οἵ 3Η, 1 5ῃουϊὰ 

5 (οπιράτγε ἴδε ἰογπιαὶ 5υποῆτοη 5πι5 ἰπ ἴῃ6 ΒΟΟΚΚ οὗ Κίηρβ. 

Φ“ Ὁ16 ΟΒτοποϊορίε ἀδγ Εἰοπίεγζοίι," ὐμίεγεμελμησεη 227 Αγίδξ ἀ. Α. Τ'᾿-, 

186ο, Ρ. 173 ἢ. 

ἧ Ζ Οἰδηΐεὶ 40, Εμυὰ 8ο, Βαγακ 40, ΟἸάεοπ 40, Μίπου Πυὰρε5 76 -᾿ 4 οἵ ϑοϊοπιοῦ 

-Ξ- 80, ϑαπιβοη 20, ΕἸΐ 40, Πϑανϊ ἃ 40 -- 380. 

ᾧ Νόϊάεκε πιᾶκεϑβ ἴῃ βιιπὶ οὗ ἴῃ 656 γεᾶγβ 94; νἷἱζ. συβῆδη 8, Ερίοη 18, απ 20, 
Μιαϊαπίϊεβ 7, ΑὈΪ πιεῖ θο ἢ 3, Απιπιοη ο5 18, ΡΗ ἢ 51 π65 20 (ἀεαποιίίηρ ἴπΠ6 Ὀνεηΐν ἱπ 

τς ἀαγΞ5 οἵ ϑδπίβοῃ, [ιὰ. 1529). 

 ΤῊϊβ ἰ5 τῇς πιείῃοὰ οὐ 1εν 5ἢ δπὰ βαγὶν Ὁ τϑίδη ςῃτγοποίορεγβ ; 566 Ευβεῦ., 
Οἄνον. εἀ. ϑεῆοεηε, ἰΪ. Ρ. 35: ροβί πιογίεπῃ [651 βιιὈ]εοῖοβ ᾿επαεγαπὶ Ἠεῦταεοβ 

δἰἰεηζεηδε δῃηίϑ 8, αι] Ἰπηριπίυγ ΟΟΙΠΟΠ ε]15 τεπιροτίθι5, δοουπάσπι [ἀδεοτγιπι 

ἀγδαϊπίοπςς; δηὰ 950 ἰῇ Ὄνεγυ ον ὶηρ οα56. ὅ0 «50 σά} Οὐανε, ς. 12, πὰ ἴμ6 

]ενίϑἢ οοπιπιεηίδίοιβ ; 5εὲ6 Μεγεσ, δεάεγ Οἷανε, ". 383 ἢ. 



ΧΙΙΪ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δἄορι ἴῃς τεδάϊηρ οἵ (5, χυεην. ὙῊΣ ἰοτγ γεατῖβ οἵ Ρῃ]βαης ταὶς 
ςοἰποὶάε νι τὰς ἄπιτε οὗ ϑαιηβοη (20) δηά ΕἸΐ (20) ; ϑαπγυεὶ 

Ἰιθεγαῖθα [βγδὲὶ ἴτοτῃ {πεὶγ γοκε (1 85. 7). Αδιπλεϊθοῦ ἰ5 ποῖ 

οουηῖοα ἰῃ πε βυςσοεβϑίοη οὗ τυΐοῖβ, ἃ5 ΝΟ ἄθ κε δηά πιοβὶ στεσεηῖ 

ΠὨτοηοϊορίϑῖβ τὶρθο]Υ ἀβϑαπλα : ' Ὀὰῖ ἰτ ἄοθβ ποῖ ἄρρεᾶγ ἴο ἢᾶνε 
Ὀεδη ποίβὰ {παῖ [ἢ 58πι6 ἰ5 ἴτε οἵ 54:1. Εοτν ἴῃς [υἀδοδῃ δυῖῃοτ 
οἵὗἉ 115 σῃγοπΟΪΟρΎ ἢὶ5 τα]α τνᾶβ Παρ τἰπηαῖα ; Πανὶ ννᾶβ ἴῃ6 ᾿πηπλα- 
ἀϊαῖε ϑυσσεββοσ οὗ ϑαηγιεὶ. ΤῊΪβ ἰπέεγεηςε ἰ5 σοηβτιηθδα Ὀγ 1 8. 

13,, ψἤεγε ἃ Ἰαῖεσ πη ἢᾶ5 δἰϊεπηριεαὰ ἴο βΌΡΡΙΥ ἴῃς ἰδοῖκ οὗ ἃ 

βἰδιειηθηῖ δρουϊ ἢ Ἰδεηρτῃ οὐ 8411}᾽5 τεῖρῃ ἢ (ἢ 6. ἀ584] ἑογηγ]α 

Ῥοττονεά ἔτοτῃ ἴῃς Βοοκβ οἵ Κίηρϑβ, ᾧ θυϊ θεεηβ ἴο δᾶνα ἰεἴξς ἴῃς 

ὩυΠΊθοΙ5 Οἰδηκ. 
γε ἢανε, ἴμεη, ἴῃς [ΟἸ]ονίηρ, ϑοῆεπηα : Μόοβεβ 40 γϑδῖβ, οβῃυᾶ 

“, Οἰδηΐϊεὶ 40, Εμυὰ 8ο, Βαγακ 40, Οἰάεοη 40, [ῃς Μίποσ [υάρε5 

νι Περθιμδῃ 76, ϑαιηβοη 20, ΕἸ; 20, ϑαυηιεὶ ν, Πανὶ 40, 5οῖο- 

ἸΏΟη 4 Ξε 400 -Ἐ Ἐ ) τ- 480. ῆε τᾶν ἤδη βυρροβε (πὶ ἴῃς 

ΔΌΪΠΟΓ σάνε [βῆμα δηα ϑαπιιεὶ ἔογν γεᾶῖβ ἐδοῆ, δῃ ἢΥροΙ 6515 

ΜΉΝ ἴῃ ἐδοῇ οᾶ86 ἢᾶ5 80ηΊ6 5ἱἱρῃϊ Ὄχίεγηδὶ βυρροτῖ. [οϑῆυδ 
Ἰϊνεά, {κε ἢἰβ δἀῃοδβδῖοσ ]οβερῆ, ἴο ἴπε ρὲ οἵ 110 γεβᾶγβ, ννῃϊοῃ, ἂ5 ἴῃ 

]οβερἢ 5 ̓πἴδ, ὃ πᾶν τηοϑὲ πδίυγα! ν Ὅς αἰνἀεα ἰηῖο 20 -- 40 -- 40. 

Το ϑαιπυεὶ, οὗ ψῃοβε 1 δηὰ τνοσκ ἢς μά βυςῇ ἃ 1] δοσουηῖ, ἴπ6 

ἀεἸνετευ ἀπά πάρε, [πε τδκαυ δηᾶ ππηηάκοσ οἵ Κίηρϑ, [ἴ ἰ5 δηῖδ- 

Θά ΠΥ ἱπηρτοῦδο]ε ἴμαΐῖ [Π6 δυΐποῦ τεοκοηβά οἠἱγ δαὶ ἃ ρεπογα- 
τίοῃ ; Ἔβρθο οὶ! ]ν 85 ϑ8πλ6] τνὰς 8η οἷά τηδῃ ἤθη ἢς ἀϊδά. 

{τὸ Κ. 6' ἰ5 ἴῃε ϑυπιηηαίίοη οὗἨ ἴῃς Ὠυπθεῖβ ἴῃ Τυᾶρεβ δηά 

ϑαιημεὶ, δηά ἔτοη [πε 5άτὴε ῃδηά, ἰἴξ νου]ὰ [Ο]]ονν ἴπαὶ [Π6 5σγϑίθιη- 

αἴϊος σὨΓΟΠΟΪΟΡΎ ἰῃ [υάρεβ ψνὰ5 ποῖ ἱηϊτοάυσεα ὃν ἴπε Ὠεαΐετοπο- 
της δὐΐμοσ, Ὀὰϊ ὉΥ ἃ ἰαίογ εὐἀϊΐοτ, νῇο πιᾶὺ πᾶνε βυυὐβιταϊεὰ ἢἰ5 

ΟΥ̓ ΟΥΟΪΪς ὨΠΊΡΕΙΒ ἔογ οἱάθσ οὔθβ.}} Βαϊ ([Π6 δυΐπου οἵ Τάρας 
ΔΎ, Ὠἰτηβοὶξ, σοποεῖν ὈΪγ ἤᾶνε σοηβίγυοϊεά ἢ5 σΠΤΟΏΟΙΪΟΡῪ οἡ ἃ 
Ῥαβὶβ οἵ ἔουν γεᾶτγβ ἴο ἴπε ρεηδγαϊίΐοη. [ἢ εἰἴπεσ οᾶβ6, ἴπ6 Ἰεηρίῃ 

οὗ τπῈ ορργεϑϑίοηβ, ἀπά οἵ ἴπε στὰὶα οἵ (ες Μίπου [υἀρε5 (ἢ 

5 ῬγοῦΌΔΟΌΙΥ [πἀ. 9 νν85 ποὶ οοπίαἰπεὰ ἱπ (πε Πευϊογοποπιὶς [ᾶραεβ; Ὀυϊ ἴῃ ΔΗΥ͂ 

φᾶδε ἢ νγ85 τεραγαδὰ ἃ5 ἃ υϑΌΓρου. 

ἱ Οὔπετνε ἰΠαὶ ϑάπιμεὶ γυ]εὰ [ςγαοὶ 85 Ἰοπρ ἃ5 ἢε ἰἰνεὰ, τ 5. 718, 

Τ Νοῖ {πε ἑογπνϊα οὗ ᾿ᾶρεβ ογ ϑαπγμεὶ. 
ᾧ σεη. 41:46; οἰ. Ουϊδομ πιὰ 'π Νὅϊάεκε, Ρ. 192 ἔ. 
| Τῆε γό γεαῖϑβ οὗ ἴῃς Μίποτ [υπᾶζοϑ ρ᾽5 ἴῃς 4 οἱ ϑοϊοπιοη ψουἹὰ Ὀε ἴῃς πηοβὶ 

οοποϊυϑίνε ἐνίάεπος οὗ (δ ΐ5. 

Ὃς 

ἃ 



ΟΗΕΟΝΟΙΟΟΥ͂ ΧΙ 

7ερθῖ 8), σῆϊοῦ ἀγα δὲ ἰεαϑδὲ ποῖ ῥγί Δ ΪΥ ογοϊὶς, ΡΙΟΒΑΒΙΥ 
ταργεβϑαηΐ Δῃ θαι! οῦ βίαρε ἰῃ ἴῃς ἢἰβίοσυ οἵ ἰγδαϊτίοι ; τῃ6 ἰδῖτοσ 
ΤΥ Ὀ6 ἀετίνεα ἔτομῃ Ε.. 

Οπ ἴδε (βγομοίορυ οἵ ᾿υάρεβ 5ξες 5. ϑοῃιυνὰ, Οονερε. ἐμ Κμά., 1684, Ρ. 1 ς69-- 

1603; Ὠε5 ΝίρηοΙεβ, Ολγοποίορὶε ἀε ἐ᾿ ἀϊείοίγε ταῖνέ, 1738; 5 Ἡετζίεϊά, Οάγον»"ο- 

ἐογία γεάίεενε εἰ ῥγίέρνιογνι γέρενι ἐεόγαεονγισι, 1816; Ἐδδοῆ, “ Δ5 Παδίυπι 

ἀ65 Τειηρεῖρδυ5," διέμαῖ. τ. Αγ τ!,, τι863, Ρ. 712-742; ΝΟϊάεκε, ζὕρεἐεγεεδερσερ 
2,7 Ασἰδὰ ας ΑΔ ερ 7Τεσίανερῖς, 1869, Ρ. 173-198; ΝΥΕΙΙαυβεὴ ἴῃ ΒΙεεκ, 

Εἰμείδερρι, Ῥ. 184. {. ΞΞ: Ορνηβοσίέίονε ες εχαίεεελς, Ρ. 216 ἴ, (οἴ, Ρ. 356); 
ὡγοίερονεεμαδ, ᾿. 237 ἴ.; Ἀευβ5, Οἐεελ. (ἐς εν 7 είαπιερίς, ὃ 277; Βυάάε, 

Αἰωμεν μ΄. δαγιμεί, Ρ. 13ς Ά.; ΚδΒΙετ, Δέῤῥίδεάε Οεεολίελέε, ἃ. τ. Ρ. 35-|1:; 
Κιῖεὶ, σερελ. οἷδε Ἡεόνἄφν, ἱ. 2. Ρ. 9-14; οὗ ἴδε σοπιπιεπίαγίεβ, Ἂβρεςοί δῦ 
Βδςομπιᾶπη (Ρ. 53-74}, 8π4 Βετίμεδυ (Ρ. χὶ.--χνὶ!.).. --- Δ ΕΠ μδυβεη ποῖεβ {πδῖ 
ἴδε γεᾶῖβ οἵ ἴῃε Μίηον Τυάρεβ (70) αἰπιοβὲ Ἄχδοι! σοττγεβροπά ἴο ἴῃς ἀυγαίίοη 

οἵ τῆς ἱπίεττερμα (71), δπὰ ἱπέετβ ἴῃδὶ ἴῃς Μίπον [υᾶρο8 ψετγε Ἰηϊσοάδυςςὰ ὈΥ̓ 

δὴ εὐϊῖοτ μο ἀϊὰ ποῖ τεοκοη ἴῃς ἱπίεσγεσηδ βερδγαίεϊυ, Ὀθυϊ ἱποϊυδεὰ ἔμεπὶ, 

ΠΟΠΙΓΔΓΥ ἴο ἴῃς ἱπίεπιίοη οὗ ἴῃς δυΐμοτ οὗ ἴῃε ςῇτγοποίορυ, ἰπ ἴῃς τυῖς οἵ ἴῃς 

[ο]]ονίης Ἰυάρεβ; οἵ. Φγοὐδι,) Ρ. 237 {.; Βυάάε; Οὐοτηῖ!}, ΣΦ ρ23, Ρ. οδ ἴ.; δπὰ 

δραϊηϑὶ γε Πη., Κυσπεη, Τ ΟΟΒ, ἱ. Ρ. 342, Κίιιεῖ, Οὐ 7. ἴ. 2. Ρ. 11-|3; 

γε μπ. Βἰπιβε} (Οὐνεῤ., Ρ. 356) σοπίεβθεβ δαὶ Ὡς 85 πὸ ἰοῆροσ τιῦομ (αΠὮ 

ἷπ βυο αἰϊειηρίβ ἴο βοῖὶνε ἴμε επίρπιᾶ. 

8 8. ᾿εόγειν 7εχί σμα Απεΐοη Κ γείορς. 

Τῆε ἰεχὶ οὗ υἄρεβ μ85 Ὀεθῃ ἰγδηβιη δα ἴο υ8 ἴῃ ἃ τη ΠΟ ἢ ΡΌΓΕΙ 
βίδῖς (ἤδη ἴπαὶ οἵ (ῃς ΒοοΚκΒβ οἵ ϑδηιαεὶ ; ἰηάεεά, ἰτ ἰ5 Ὀεῖῖεσ ῥγα- 

βεῖνεα τἢ8ῃ ΔηΥ οἴθεσ οὗ (ἢ ἢἰδιοτίοαὶ ὈοοΚ5 ; Ὀπῖ ᾿ἴ 15 ποῖ Θῃ ΓΙ ΓΟΙῪ 
ἔτες ἔτοτῃ [86 εἰτοῦβ νηοῦ ἅτε ἱποϊάδηϊ ἴο ἰγαηβο ρου. Τῇα 
νατδηῖβ οἵ Ηδῦτενν τηδηιβοτὶρίβ βεϊἀοπλ ἐπ] 5 ἴο σοττεοῖ ἴῃ 658 

ΕἸΤΟΙΒ. ϑειίηρ δϑἀθ [ἢς ρτεαῖ τηδ55 οὗ ρυγοὶν Ποιθσορταρῇϊς νᾶτὶ- 

δἴίοηβ, ἴπεσα ᾶγὰ ἔενν [ῃδὶ τηδϊοτίδ!ν δέοι ἴῃ 5εῆβε ; δηά οἵ ἴῃεβε, 

ΨΟΙΥ ἔδνν ΠΟΙ ἀγα ἰΠΕΓΙ 5 σα ΠΥ ΒΌΡΟΠΟΥ ἴο ἴΠ6 Μαββογεῖίς ἰδχί. 

Τῆς οτῖς σδηηοῖ δης γεν ἀϊβγεραγά τῃδπὶ, ἤοίνενοσ; Ἔϑρθο δ! }ν 
γε 16 συρροτῖ οὗ ἴδε Ταγριτ οὐ οἴμεῦ οἵ ἴῃ6 νεγβίοῃβ β5ῆοννθ 

ταὶ τὴς τεδάϊηρ ἰ5 οἷα." 

4 οτ ἴῃς Μαβϑβοτγεῖὶς ἰοχὶ (48) 1 πᾶνε βεπεγα!ν (ο]οννεὰ Βαογ, δεὀγὲ οενας 
“εἰ κάϊίεηνε, τθοι. Τῆς δαἀπιίγαϊς εαἀϊίοη οἵ 1πε Βι]6 Ὦγ 1. Η. ΜίΊονΑε}15 (1720) 
δια 5 αἰϑσο Ὀδεῃ οοπβίδηι Ὀείογε πιθ, ἀπά 1 πᾶνε ἀεγίνεα το Π6ΙΡ ἴγοπι ΝΟΥΖί 5 
εὐ ἰσαὶ σοπηπηοπίαγγυ, ΔηΠ[πελαίά ϑλαὶ, πα ἴῃς Μαδηΐαα ΒΙΌ]6 οὗ 1742. Εογ {πε τεδά- 

ἱπρβ οὗ Ηεῦτεν πιδπυβογρίβ ἀπὰ δαὶ εαϊτίοπϑ 1 πᾶνε τεϊεὰ οἡ [. Β. ᾿ς Βοβϑὶ, 
ψαγίας ἐεεϊίονα: Κίείεγἐς Τεσίανενὶ, νο]. ἰὶ., 1785, νν ίο ἢ ἐπι οαϊε5 αἱ] {μδἱ 5. υϑεία! 



χΙν ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ 

Μυςἢ ππογε ἱπιροτίδηϊ αἰά ἴῃ [ἢ τεϑιοσαίίοη οἵ ἴῃε ἴοχί ἰ5 ρίνθῃ 
ὃν (πε δποϊβηϊ νεγβίοῃβ. ΕἸἾγβὶ διηοηρ ἴἤεβε ἴῃ οὔ 8] νά]ὰθ ἃ5 

ΜῈ] 85 'π ἂρὲ αγτε [ῃ6 Οτεεκ νϑγβϑίοηβ. 1 8Υ νεῖβίοῃβ ; (οὐ [ρατάς 
μᾶ5 ἀεπιοῃβίταϊεα ἰὴ ἴῃς πιοβῖ σοπο θῖνα αν, ὈΥ ΡΠ πτίηρς ἴπ 6 πὶ 
ἴλςε ἴο ἔδεε [στουρῇ ἔνε ομαρίετβ, [πα γα ἤανα ἵἴνο Οτααῖκ ἰγδηβ- 
Ἰαϊίοηβ οἵ Τυάρεβ." [τ ψουὰ Ῥγοραῦὶν Ὀὲ ροὶπρ ἴοο ἔσ ἴο δϑῆγτη 

τπᾶὶ {πεν τα ἱπάερεπάεηϊ ; ἴμε δυΐμου οἵ ἴῃε γουηρεῦ οὗ [δῖα 
ΤῊΔΥ Ὠᾶνα Κπονῃ δηά υβεὰ τῇς οἱάετγ; δαϊ ἰἴ 15 σεγίδίῃ (παῖ 5 

ΟΥΚ 15 Ποΐ ἃ τεοθηβίοη ΟΥ̓ ταν βίο οὗ ἢἰ5 ργεάβθοββϑβοτ'᾽ 5, Ὀὰϊ ἃ ΠΘ 

ττδηϑ]δῖίοη. Οηε οὗ ἴμεϑε νϑυβίοῃβ ἰ5 γεργεβεηϊεὰ ὉγΥ ἴῃς ρτεαῖ 

ΓΔΑ) ΟΣ οὗὁἨ τηδηυβοτρίβ, ἱποϊπἀϊηρ με ἀποία]ς, ϑαττανίδηυβ (5),7 

ΑἸεχαπάτίπυβ (Δ), ᾧ Οοἰβ!πίαηυβ (ἢ), ὃ Βαϑ)] δπο-Ν δἰίσδηυβ (ἵ), [} 
δηὰ τηᾶην οὐτγϑῖνεβ. ΤὮδ ἰαΐζεσ ἔοστη βενογαὶ νν6]}- ἀθεἤπηθα ρτοῦρϑ, 

506 οὗ ψῇηῃϊοἢ τᾶν Ῥτορε ν Ὀε ἀεϑιρηδῖεα 85 γεοθηβίοηβ. ΟἿ οἵ 

1μ686ὲ (1) 5 τεργεβεηϊδά ἴῃ [πᾶρεβ Ὁγ οοάά. 19, τοϑ, τ1τ8 (ΗοἸπιε5 
δηὰ Ῥαβοιβ),  (ῃε (ομπρ]υϊεηβίδη Ροϊγρίοῖ, δῃηὰ [ρατὰ ς᾽ 5 
4 όγογνι Κ᾽. Ζ΄ εαπορήσογηι βανς Ξ»γ͵1οΟ, 1883; δηά 5 Ἰῃηουρῃϊ ΟΥ̓ 
ΤΏΔΗΥ 5οῃοΪαῖβ ἴο δχῃϊοὶς τπ6 τεσθηβίοη οἵ [μοΐϊδη. Τῆδ 56ο- 

οπὰ (5) 15. ἃ ρτοὰρ νῇοβε πιοβὶ οοηῃβίδηϊ πε] θ6Γ5 ἅγὲ ςοαά. 54, 

ἴῃ Κεηπίοοι5 οοἸϊαιίοηβ. Εογ ἴῃς Μαβϑβογα, θεϑίἀεβ ᾿Ϊοοῦ Ὀθδῃ Ομαγίπι᾽5 εἀϊίοη ἰπ 
16 νεηίος ΒΑΌΡΙ ἶσα] ΒΙΌΪα, 1 πᾶνε οἢ εν σοηβιυ!εὰ Ετεηβαοτῆ 5 εαϊίοη οὗ τε 
Οελία τοε- Οελία, τι864, πὰ ἢἰ5 ΜαΞ::ογεέσελες Μη δγίεγόμελ, 1876: Οἰποῦυγρ5 ἢυρε 

ψοΥΚ Ψ}}} Ὀ6 οὐὗἁ [{π||6 δε ἀπ|}]} πε νοϊαπιε οὗ ἀρραᾶγαῖιιϑ ἀρρεᾶγβ. 
4 δορέμασικπία δίμάϊεη, 1802, Ὁ. 1-72. 1 παὰ τεδοπεὰ ἴῃς 5ᾶπ)ὲ σοῃποϊυβίοπ ἰῇ ἃ 

Ῥᾶρεγ τεδὰ δὶ ἴῃς πιδοϊϊηρ οἵ τ1η6 «ϑοεέφόν 977 διῤῥέεαί διέ εγαίμγε ἴῃ Μαγ, 1τ89ο, Ὀείοτα 

1 Ἰεαγηβά, [Ὠγουρῇ ἃ ἰεἰῖεῦ ἔτοπι Ῥγοΐ. 1 δράγάς, τῃδι ἢε ννὰ5 ργεραγίηρ [15 εαἰϊίοπ. 

Ἐ1η ΗοϊΪπιοβ δῃὰ Ῥαγβοηβ᾽ ἀρραγαΐιι5, [Ν᾽ ἀπὰ Ν. Ηεχαρίαγ πιαπυβοτίριὶ οὗ τῃς 
41} οὐ οἷ) οεπίυτυγ (ΤΊδομεηάοτῶ ἴῃ Τνάδη, 51. Ῥείεγβουγρ, πὰ Ῥαγίβ. Ραυδ- 
᾿ἰσμῃεὰ Ὁγ Τἰβοβεπαοτί, δήομμριθμία ταςγα ἑπεαάέία, ᾿ιϊ.., ἴῃς Ῥατίβ ἰεανθβ Ὁν ᾿αραγάσο, 

ϑερείεα, ᾿. ΟΥ Ἰυάρεβ ἴὶ οοπίαίηβ : οὐϑ-τοῦ 158--1816 1926. 2113 
1 Ηοϊπιεβ δηὰ Ῥαγβοηβ, 11. Οὐ τῆς σἱἢ οεπίαγυ, ἰπ Γοπάοη. Ἑαϊιεὰ Ὁγ αταὺς 

Δῃὰ ϑισοαββοῦβ, 1707- 1720, 4 νοὶβ. Τυρε ἰβοβίπιϊε Ὀγ Βαῦεγ, :812-:828, 3 νοΐβ. 

Ῥμοϊορταρῃίϊο τερτοάποτίοη ρυ]! 5 ῃςα Ὁγ ἴῃς Ττυκίςα5 οἵ ἰῃς Βγ 5 Μακοαπι, 1881-- 
1883. 

ᾧ Ηοϊπιεβ ἀπὰ Ῥάγβοιιβ, Χ, Ηεχαδρίαγ; οἵ ἴῃς χίῃ σεπίυσγ (Ηοϊπιεβ). ὙΠῸ 

οοἸϊαϊίοι 'π Η.Ρ. ἰ5 ἴο Ὀς Ἑςοηίγοιεὰ Ὁγ {παι οἵ Οτίεβθδο, ἰπ ΕἸΟΠΠοτπ5 εῥεγέο- 

γίνε, ᾿. ᾿. τοῦ 

Ι Ηοὶπιεβ δπὰ Ρατβοῆβ, ΧΙ. ΟΥὨἨ τη οἵ! οεηίυσγ (Ηοϊπιεβ), ἰθὰ οπιθ. ἴῃ 

7υάρεβ [1 ΙΔοκβ 1417-181. Ἐοτ τῃ]5 ΜΒ., Η.Ρ, μα5 Ὀξεπ πιν 5οῖε ἀερεπάεπος. Νὸ 
5ἰξηίβοαπος ἰ5 ἴο Ὀε δἰίδοῃεα, ἰπετγείογε, ἰο (ῃε δΌβεηος οἵἉ Υ͂ ἔτοπιὶ Δῃ γγὰν ἴῃ δἰ ἢ 
ἴξ πιῖσῃι Ὀε ἐχρεοῖθα, 

Ἵ ΟἹἉἨ τῃεϑε, σοϑ (ναιϊοδηυβ 330) οπὶν ἰβ οοτηρίεῖς ἱπ ᾿υᾶρεβ; ἴῃς οἴπεῖς ἢανα 

ΤΆΟΓΕ ΟΥ̓ 1ε55 Ἔχίεπϑὶνε ἰδουπος, ΕῸτΓ [15 στοὺρ 1 ἢᾶνε οἰϊεὰ [ἀρατάθ 5 εἀὐϊοῃ, 



ΤΕΧΤ ἈΝῸ ΝΕΚΒΘΙΟΝΒ χῖν 

59, 75, 82, ΜΗΪΟΝ τὲ εαυθηιν 7οἰπεὰ Ὁγ οἴπεῖβ. Α [μἱρζίῷ 
ΡΑἸϊπιρϑαϑὶ (ὰης141} ρα Ι5ηεα ὉΥ Τιβομεπάοσγ αἰ5οὸ Ὀεϊοηρϑβ ἴο (μι ἷ5 
ἕτουρ." Τῖς Πἰϊμετῖο ἱπεαϊεὰ τεσεηβίοη ὄχῃ 15 ἴπ6 ἴαχὶ οὗ 
Ὑπεοάοτγει. 7 Α (πἰγὰ στοὰρ (2) σοῃβίβῖβ οἵ ἴῃ6 βηϊος πιδηυ- 
βου ρα 120 δῃὰ 121, ψίῖ ἴῃ6 ΑἸάϊπε εὐἀϊίοη, νη ἢ ἰ5 ἀεγνεά 

ποῦ ἴπεπλ. δ Μοβὶ οὗ ἴδε ἱγαπβίδιοηβ πιδάε ἔτοτὰ ἴῃς στεεκ ὅ0]- 

Ἰονν 115 νοτβίοῃ ; 50 ἴδε ΟἹὰ 1,δἴίη (1), ὃ ἴπε Ἡδχαρίασ ϑυτίας οὗ 
Ῥδὺ] οἵ Τα (5),} ἴῃς Εἰῃϊορὶς (6), ἀπά τῇς Αττηθηΐδη. 

Τῆς Ηεχαρίασ Ἴοοάϊΐςεβ (55 .".) δηὰ ἴῃεὲ Ηδχαρίαγ ϑυτίαο 5ΠΟΥ͂ 
ἴθδι [5 νεγβίοῃ ψγὰ5 ἴῃς [γ85]5 οὔ Οτρεη᾽β οὐ ἶσαὶ ἰδθουτθ. [1 8, 
τπετγείογε, ργεϑαπῃρινε!ν τῃ6 οἱ ἀεϑὲ ασεοκ ἱγαηβδιίοη οὗ Τυάραβ ; 

Πα ἴῃ 50 [Ὧ: 85 “ ϑεριυδρίηϊ ᾽ 15 εαυίναϊεης το “τῆς οἱάεϑι στεεὶς 
γεσβίοη," ἴῃ ἰεχὶ οὗ ἃ δηὰ 115 σοῆρθῃεσβ τϊρῃϊ 7 51}}7 ὰγ οἸδὶπὶ 
το ἴπαὶ ἀεϑισηδίίοη. 7 [ἰ βθεπλβ ἴο πιὲ ἀδϑίγαδὶε, μόυγενοσ, ἰη ἴῃ 6 

ἰηϊεγαϑίβ οἵ οἰδάγηθβα ἴπαΐ ἴῃς πάπα, νυ (ἢ 41} 115 τι ἰβ]θδάϊηρ 4550- 

εἰδοηϑβ, βου] θὲ Ὀαηϊδῃεα ἔτομῃ οτος] υ56. 

Τῆς οἴπεσ νεγβίοη 15 ἰουηὰ ἴῃ ἴῃς Ψαϊίϊοαη Οοάεχ (5), (οά. 
Μυβεὶ Βηϊδηηΐοὶ Αἀά. 2οοοζ (9), ξ δῃμὰ ἃ σοῃβίἀθσαῦϊα ρτοὺρ οἵ 

ουτδῖνεβ ἰῇ ἩοΪπιοβ δηὰ Ῥαγβοηβ (Ὁ) ; νὶΖ. 16, 20, 52, 53, 58, 63, 

77, 85 ([οχῖ), 131) 144, 209, 236, 237; ἴῃε τεχῖ ῥηηϊεα ἴῃ τῃ6 

᾿ς Μοαμριέμία τας7α, ἴ. Ὁ. 171-176. [ἰ οοηϊδίη5 οἵ [υὰἀ. 1136.3. 183-22 
Ἐ πανα ῥγο)εοϊςὰ δὴ εαϊίοη οὗ ἰϊ, οὗ ννϊοἢ δῇ ἀῃπουποεπηεηϊ Μ1}} ὈΕ πιδάς ἰῃ 

ἀυς ἴπι6. 
ΤΊ δανς ὑοὶ σοτηρατεὰ ἴῃς ΑἸαάΐηᾶ ον πηγϑεϊζ, Ὀυϊ πᾶνε τεϊϊεὰ οα Ηοΐπιεβ δηθὰ 

Ῥασβοηϑ, οοτηραγδεὰ νἱτῃ ἴῃς σο] του ἐπ ἴμ6 Γπάοπ Ῥοϊγρὶοί, νοὶ. νἱ. 
8 Τῆς βοβηΐγν ἰγαρτηεηίς οὗ ἴῃς ΟἹὰ [,δτπ ννεγε οο]δοϊθὰ Ὁ ϑαθαίίοσγ, δὰ 

τερτϊηϊεά, ν "ἢ ἃ ἔενν σἰεδηίηρϑ, ὉῪ ΕΠ Ζβοῆς, Ζέδεν γμαάέσενι σεεμπάννε ΤΧῪῚΧ ἐπέεν- 
2γείες, 1867. Μοτε οςοηπίἀεγαοϊ!ς δα αϊτποηβ ἂγὲ ραϊμετεὰ Ὁγ Ψεγοοιίοης ἴῃ ἐἷβ8 
ἀρρασζδῖυβ ἴο ἴηε Νυϊραῖς (ἰϊ., 1864). 

Η ΤῊ 5. νεγβίομ ννᾶβ πιδας ἰῃ ἴῃς γϑᾶγ 616-617 Αα.ὮὉ., ἰπ Ἐργυρί, ἔτοπι ἃ Ηδχδρίδγ 
οοάεχ; 5ε6ὲ νγηπε, ἰῃ 5 πη 5. Φίοί. ο Οἀγέσέ. Βίοργαῤάν, ἵν. Ρ. 266 Η. Ϊυάρε5 
μΔ5 Ρυ ] 5ῃεὰ ἴτοπιὶ ἃ Μ5. ἰπ ἴῃς Βτ 5 Μιυβδυπι, ἡ ἃ τεσοποιγιοϊίίοη οὗ ἴῃ 6 

Οτεεὶς ἰεχῖ, Ὀγ Τ᾿. 5κδὶ Εὔγάαπι (δ έῤγὶ ϑμάΐϊοενε εἰ Καιλ, 1861); δηὰ Ὁγ Τραγὰς 
(διῤῥοίλεεα «γγίαεα, 1802). 

Ἴ ὈΠΙπιαηη, Οεἰαίεμελμς σείλίοβίεμε, 1853. Οοπίαϊηβ ἃ οοἸδίοη νυἱῖ ἴΠ6 
ἘἈοπιδη ἰεχὶ οἵ ὅς. 

84] δΔπὶ ὕπΠ80]6 ἴο υ586 ἴῃ Αττηθηΐδῃ νεγβίοῃ : 5εὲς 1ἀραγάς, Οεμεεὶς ζγαφο, Ὁ, 

18; δεῤίμαρίπία ἐμά θη, Ὁ. 8 ἔ, 
Ἤ ἀταρε, ρέμοία αἀ Μη είν, τ7ος. 
ΤΙ Κπον ἴο πὲ οἣἱγ ἴτοπὶ [μαραγάε᾽ 5 σο]]δίίοη οὗ [υἅ, 1-5. ΟἹ (ἢ βυττηΐϑε [μαῖ 

ἃ οοάεχ ἴῃ 51. Ρεΐεγβυτγρ, νν ἢ] ἢ ἰδ ρΡγοθα ν ρατὶ οὗ ἴῃς βάπια πιαπυβοσίρὶ, ςοηϊδίῃβ 
ἴδε τεχὶ οὗ Τπεοαοίίϊοη, 5εε [ἄράᾶγας, δερέκαρίμέα δίνάϊδη, Ρ. 11. 



Χ͵νὶ ἹΝΤΕΟΠΌΟσΤΙΟΝ 

Οαίεπα Λερῤλογὶ τερτεβεηῖβ [ἢ 15 ἔτη γ. Οτάρε, ἰῇ 1705, ρχονεὰ 
ται 1ἢ]5 νετβίοη νψὰ5 οἵ Εργρίίδῃ οτἱρίῃ ; " ἃ σοῃπο]υβίοη ἢ ἢ ἰ5 
ὈΠΠΠΔΠΕΎ σοπῆγπιεα Ὁγ [πε ἔαςῖ, τμαἱ οἵ 4}1} [ῃ6 βεσοῃάδσγυ νευϑί 5 
οἠἷγ ἴῃε ϑαῃίαϊς (8) 15 Ὀαβεά ὑροη 1. Α5 [ῃε αυοϊδιίοηβ 'π ἴῃ 6 
ΑἸεχαηάσίδῃ Βδίμεῖβ οτῃ ἴῃῈ 2)ά ἴο τῇς 41 σδηΐυγυ ((]επηεηΐ, 

Οἥρεη, ΠὨιάγτηι5) ᾧ ἕο!ονν ἴῃς νϑγβίοῃ γερσαβεηϊθα Ὀγ (5. δηὰ [5 

σοηρθηαῖβ, ῃῈ ΟΥΤ]] ἀ865 ἴῃ6 τεχὶ σοῦ νὰ πὰ ἴῃ ΟΒΟΝΕ, 9 
τῆς σοη]εοίαγε ἰ5 ποῖ τεπηοῖς ἴῃδὶ (ἢ6 ἰαίίοσ (γδηβιδίίοη οἵ ᾿ὰρα5 
ψὰ5 τηδὰθ ἰη ἴῇς 41} σδηΐυγυ ; Ὀυΐ πηυοῇ τεπηδίηβ ἴὸ Ὀς ἄοης 

Ῥείογε ΔὴΥ ροβιτῖνε σοποϊυϑίοη οδη Ὀς ταδοῃαά. 
Ιῃ τῃ15 βἴαϊε οἵ ἴῃὴ6 οαβ6, 1 ἤανα ἰπουρῃϊ ἰἴἃ ΡΓΌΡΟΣ ἴο δάάυςε 

τῆς ενάεηοε οἵ ἴῃς ατεοκ νεγϑίοηβ ψ] ἢ τότε ἔα π655 τἤδη ψουἹὰ 
ΟΥ̓ΙΠΑΓΙΪΥ δὲ ὨΘΟΘΒΘΑΙΥ ἰῃ ἃ σοτηπηθηίασυ. [{ [ἢ6 Οτεεῖ νογβίοῃ ἰ5 

ἴο δα υϑεά «αἱ 4}} ἔογ ἴῃ εἰηεπαδίίοη οὗ τὰς Ηδῦτεν ἰεχῖ, 1ἴ πγυϑῖ 

Ὁς υβεὰ οττοα!ν; δπὰ ἴο ορεγζδᾶῖβ, 845 οἱάδσ σοτητηθηϊδίοτβ αἰά, 

σῇ “Α" «πὰ “Β,᾿" ΟΥὙ 845 50Π16 ΠΊΟΓΟ τηοάδγῃ β5οἤοἶατβ ἄο, ἢ 

Τιβομπεηαοσί᾽ 5 τερτπὶ οὗ ἴῃς Βοιηδη εὐἀϊτίοη δηὰ 1 ἀραγάθ᾽ 5 “1.- 
οἶδη," ἰακίηρ ἴμεῈ οὴς οὔ ἴῃε οἵδεσ ἕο “ ϑερίυαριηϊ᾽" ὑρο ἴΠ6 

ἰπισίπϑὶς ργο δ ὉΠ οὗ τεδαϊηρβ, ἰ5 ποῖ ἃ οὐ τοδὶ] ρτοσεάυτα. 

Τῆς [ιίη νεγβίοῃ οὗ Τθσοτηθ ἰβ οὔς οὗ [με Ὀεβὶ βρεοϊπηθηβ οὗ 

δἰ5 5Κ1}1} 85 ἃ ἰγδηϑβίαῖοσ ; δηά 5 ἌἘχθρείίοδ!ν οὗ ἴῃ 6 ρτεδῖδϑβί νδ]ι6, 

Ὀεοδυδβε ἰΐ ρῖνεβ ποῖ πλθυοὶν ΓΘ γουηε᾽ 5 οὐγῃ ἱπιεγρτείδιίοη, θὰϊ παῖ 

οὗ δ΄5 76 ννίβῃ τἸθδοῆοῖβ ἀηὰ ἤαῖρεῖβ. [{ 5 οὗ 1655 αϑϑίβίδησε ἴο ἴῃ 6 

ταχίυδὶ] οτῖς, Ὀδοδιβα ἴῃς Ηδῦτον τοχὶ ἔσοση ψηΐο ἢ ἴἃ ννὰ5 πηδάδ 

Ὑγὰ5 50 51 Δ 014}}ν ἴῃς Τενίβῃ βιαπάασγα τεχὶ ν βίος, πανίησ Ὀδθῃ 
δυϊῃοτιδιίνεϊν ἤχεὰ ἴῃ ἴῃς χὰ σεηΐυσγ, Α.Ὁ., μᾶ8 Ὀδδη ἰτδηβηλ τε 

ἴο ἃ5 ψ ἢ στοαὶ βά δ! γ. ΕῸγ ἴῃς 1,Διπ τεχὶ ἰἰβε! ἢ νὰ πᾶνε δῇ 

41ῃ ιῃἣς ἰεἴϊεγ ἴο ΜΙ], οἰϊδὰ αῦονθ. Οταῦα επιραγσγαϑϑθὰ (ἢἷ5 τοδὶ Ὁγ ἴῃς 

Δϑϑυπιρίϊοη {Παὶ {πε νογβίομ, οσ γεν βίο, ννὰ5 ἴῃς ννοσκ οὗ Ἠεϑγοῃίυβ. 

1 Οἴαβοα, ϑαεγογη Βιδέίιογαι δασνισηία εορίο-αὐϊάέεα, ἰ. τ885. (οπίδίπ5 οἵ 

7υάρεπ, 110-21 χ7. 218, 1 ὈΙάγπιυβ αἀἰεὰ 394 οΥ 399. 

ᾧ Ογπ]! θεσαιπα ΒΡ. οἵ ΑἸεχαπάτία ἰπ 412 Α. Ὁ. 
| Θη τε ἀτεεκ ἰοχὶ οὔ ᾿υάρε5, 5εῈ τγαρε, Ἐρέσέοία αὐ Δήδίμνι, τ7ος; Ζιερίετ, 

ΤἈεοίοσιτεής ὐλαπάϊμησεπ, ἰ. τ7οι, Ὁ. 276 Ηϊ.; Ο. Ε΄. Ετίίζβομς, Δ: δεγ γμαάΐξινε 

“εομπΝάμηι ΣΙΧΧ ἱπίερρβγείε:, 1867 (αἰπεϊηρυ ϑηΐηρ ἴἤτεε ἴγρθ5 οὗ εχ); ϑομαθα, 226 
γε ἐμδοηε αἴφμε ἑπάοίε σερμίπας υεγτίοπὶς φγασεας ἐπ ἑόγο “μάϊεμπι, τ880. ᾿ἰἀρᾶτὰς, 

δερρίμαχίνμία δίμάἑέη, 1802, Ὁ. 1-7ῶ2. ΕῸτΓ {πε γαρτηθηῖβ οἱ Αααυΐϊα, Θγπιπιδομαβ, απὰ 

Τπεοάοιίοη, ΕἸεϊά, Ογήρενίς ἀεχαρέογενι σφας σηβογομπί, 1875; οἵ, 1. Ε. Βομαγίεη- 
Ῥεγρ, “πίνιαάυενείομες φμίόμς δ ἀρυπεπίς νεγτίοπιηε φγαέεαγμνι γ..7. ὃ... ἐδμρίγαπ- 
“μ7 ἐνιέπάαπέμν, ἰὶ. 1781, ἢ. 4ο0-85. 



ΤΕΧΤ ΑΝῸ ΝΕΚΒΙΟΝΒ χὶν!ὶ 
Ἐ πόας 

Ἔχαο]]εηῖ ἀρραζαῖι5 ἸηΓΨ οτος ειοης, Καγίαε εδορος ὑμέραίας αἥπας 

Μεδ:οεογμρε αὐ δοπῖς, ᾿ὰ. τ864. 

ὝἼΠε ϑυτγίδη ψυϊραῖς (Ρεβῃϊεῖο) α]5οὸ γεργαβθηῖβ ἴῃ ἴῃ 6 πηδΐη ἴῃς 

ΗἩδεὔῦτεν ϑιδηάαταά εχ, δηὰ ἰ5 οὗ πῖοσε ἱπιρογίδῃηος ἴο ἴῃς ἰηΐδσ- 

Ῥχσείεσ τῃδῃ ἴο [ῃ6 οττῖς. Εοτ ἴΠ6 Ῥεβῃϊο, ο ἢ Ἔχῃ Ὁ 15 ἃ σοη- 
ΒΔ ΠΟΥ βεοοηά οπἱν ἴο {παῖ οὗ ἴδε Ηδκεῦτεν, 1 ἤᾶνε σομπηραζαά, ἰῃ 
ῬΊδςα5 Ώεγε 115 νατϊδίοηβ βεαπηεα ἴο ὃς 5ἰρηϊβοδηί, [ῃ6 φαἾῸ 

2τἱπεεῤὌε οἵ Οαῦτίεὶ ϑιοηίϊα ἴῃ ἴῃς Ῥαγὶβ Ροϊγρίοι (338), ἔτοπι νψνῃϊοἢ 
τῃδῖ ἴῃ ἴπ6 Ιοηάοη Ροϊγρίοι (321) ἰ5 ἀεγίνεα ἱπητηεαϊ! δεῖν, ἀπ {παῖ 
οὗ [κε δἵ οὔδ τεπῖονε ; ἴπμε ῥῇῃοιο τΠπορταρῇϊς τεργοάποίίοη οἵ τῇς 
Αἰηδτοβίδῃ οοάθχ (354) ; τῃε Νεβιοτίδη ἰεχὶ ἂ5 δαἀϊϊεα Ὁγ [υϑιη 

Ῥεγκίῃβ αἱ Οοτοοηιίδῃ ἴῃ 1852 (329) ; δηὰ δὴ οἱά δπά δχοεϊϊεηῖ 
τηδηυβοσίρὶ οὗ ἴῃς Ηἰβίοτιςαὶ Βοοκβ δηά ἴμε δ βάοηι οὗ (με ΟΟΤ', 
οἵ Νεβιίογίδη οτἱρίη, θεϊοηρίηρ ἴο ἴτὴ6 Ηαδτναγά ϑειηϊτῖίς Μυβεαπι, 

Οαπιδηάρε, Μ455. (338). 
ὙΤῆε Τατριιπὶ ἰ5 βεϊάοπι οὐ πιυοἢ οτίἰςαΐ να]ας, Ὀαϊ οἴζδῃ βεσνεβ 

5 γ:ὲ}} ἃ5 ἃ σοπηηθηῖασΥ ὑροη [Π6 Ρυποϊυδίοῃ, δηὰ [115 δὴ ἱπιροτ- 

ἴδηῖ ρἷασε ἰῃ [ῃ6 Ὠϊδίουυ οἵ [εν ϑἢ ὄἼχερεβϑὶβ. [15 ἴεχί Ἂχῃ τ 

σοηϑβίἀαγδῦϊα νατδίίοη. 1 ἤανα σοτηραῖαά, ἰπ οτ τοδὶ ρΐδοαβ, ἴῃ 6 

εὐἀϊίοηυ Ὀγ εχ Ργαϊθηβὶβ ἰη ἴῃς ἤτβι οἵ Βοιῃθεγρ5 ατεαὶ ΒΙΌ]ε5, 

1518 (175 5.1). τῃαϊ Ὀγ 7460} Ῥδῃ Ομαγίπι ἴῃ ἴῃ 6 βεοοπά οἵ ἴῃοβε 

ΒΙΌΪε5, 1525 (5 5.3)..5 Βυχίοτβϑ τ δοϊμηθηΐο οἵ 1ῃ6 Ἰαΐῖεσ ἴῃ ἢΪ5 
στοαὶ ΒΙΌ]ε, τ618--20,7 τερτοάαςσεα ἴῃ ἴῃς Τοημάοη Ροϊγρὶοῖ ; ἴῃ 

Απίνεγρ Ροϊγρίοῖ ; δηὰ 1ἀραγάθ᾽ 5 εἀϊίοη οἵὁ τῃ6 Ταγριπὶ ἔτοπι ἴῃς 

δτεαὶ σοάεχ Ἐδυς ηἰδηυβ αἱ (αγίϑγιῃς, δγοῤλείας ἐπαδίσίεε, 1812 

(ζῆ. }Ο1 αἷβο ςο]!αῖεά, ἰῃ 1888, (οάεχ. Βτῖ. Μυ5. Οἥήξηϊ., 2210, 

ἃ τοδπυβοτρὶ ποτὶ ϑουΐμεγη Αταϊΐα ν]ἢ ΒΌρΡτΑΙ ἤΘΑΥ ραποίαυδιίοη, 

ἀαϊεὰ Α.Ὁ. 1469 (15). ὦ 

ὙΤΠε ΟΥΪγν ϑγβίεηπηαιίς αἰζετηρὶ ἴο δι ρου ἴπ6 νευβίοηβ ἔοσγ 1ῃ6 

εππθηάαδιοη οἵ ἴῃς Ηεδῦτεν τοχὶ οὗ Τ᾿ υἀρες ἰ5 τηδάθ Ὀγ Α. ν. Ποοτ- 

ΠἰΏΟΚ, δ)άγαρε ἰοέ ἐδ ἐεξείζγί δα ὐαη ιελίεγεη ἰ.-χνὶ., 1870. 

80. 7π|γῤγείεγς Οὗ τὲ. βοοξ 97 ἡμώρες. 

ΟΥ̓ τἢς Ἐδίδετβ, [πῃ 6 πἴπα Πουμ 65 οὔ Οτίρθη οὐ [ἢ 5 ὕοοκ, ψῃϊςἢ 

ΔΙῸ Ῥγεβεσνοά ἰη Βυβηυβ᾽β δίῃ ἰγαηϑίαιίοη (Οτίρ., ΟΡῥ. εἄ. Πε]α- 

5. Κπονῃ [0 πι|6 ΟἿΪγυ ἴῃ ἴῃ δαϊίοη οὗ 1547. 

ἘΎΠεΕ ρυποιυδίίοη πα οτ οσταρῆν ἀτὰ Βιυχίοτγί᾽ 5; ποῦ ἀἱὰ ἢε γείγαίῃ ἔγοπι πηοσα 

βετίοιιβ επηδπαδίίοῃβ. Ζ ὅεεὲ Μειχ, οὐγεσίοραίλία Ζαγρωνίεα, Ῥτοϊε. ῥ. χνὶ, 
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τας, ἰΐ. ρ. 458--478) πᾶνε νεῖν ἢπΠ|6 ἐχορεῖςδὶ πλοτῖϊ. Τηεοάοτγεϊ 
'π ἢΐἰ5. Ομαέεδοηες (ΟΡῥ. εὰ. Θοῆυϊζε, 1. Ρ. 321-45) ἀϊδουβ8ε5 

ἢ σοσης ἔα] Π655 ἃ ΠΡ ΕῚ οὗ ἴῃς πιοῦα οὔβουγα οὐ ἀἰβῆσυ]ς ρᾶς- 

5865 ἰη [άρὲ5 ψ ἢ σαπάουγ δηα 5Κ|}. Ηἰ5 εχίθηβῖνε συοϊδοης 
ἃτε οὗ ἱπιροτίδῃςς ἴοσ ἴῃ Ὠἰβίοτυ οἵ ἴῃε ατϑεῖκ ἴεχῖ. Τῇα οοϊὰ- 

τηξηΐαιγ οἵ Ρτοςορίυ5 οὗ 4Ζζὰ (Μίρπο, ξενοίρία ργάεεα, Ἰχχχνὶϊ. 

1041-1080), ᾿πΠουρἢ ἐταρτηθηίδσυ δηὰ ἰδγρεὶν δ] ερογίοδὶ, ἰ5 ποῖ 
ἀενοϊά οἵ ψοτῖῃ. Τῆς (αίεπα Νίςερδουὶ ([ἰρΖὶρ, 1773) ἄγαν 

οἰ εῆγ ἴτοπὶ [οβαρῆιβ, Τῃθοάοτεῖ, πα Ῥτοσορίι5, Ὀὰϊ φυοίε5 αἰ5ο 

ἃ σοηβί εὐ ]6 πυπῆρετ οὗ Δηοηγτήουβ Οτεακ Ἔχροβίτοηβ. Αὐρυ5- 
ἴῃς ψτοῖα θμναζεηοηές οἡ Τυάρεδ, ἃ5 οὴ ἴῃ6 οἴπεν Ὀοοῖς οὗ τῃς 

Ηερίδίδυοῃ (Μίβηςε, δαήνοίριία αἥπα, χχχὶν. 791-824} ; 50 αἰὰ 
Ιϑἱάοτε οἵ ὅϑενι]ς (ἐό. Ἰχχχίῖ!. 379-390). να Πᾶνε αἰδο ἃ Ἵοϊχ- 

τηεηίδτυ οἡ Τυάρε5 ὉῪ ΕΡἤγεμι ϑγπι5 (ΟΡῥ. ἱ. Ρ. 208-- 320). 
Τῆς ραϊπϑιῖς Ἔχερθϑὶβ παα οὐἱν ἴῃς νεσϑίοηβ ἴο ψουκ ἀροῃ ; ἴῃ 6 

Ὠβίοτυ οἵ [6 ἰητεγργείδιίοη οὗ ἴπε Ηδῦτεν ἰεχὶ θερίηβ ἢ 16 
“76ἐν ίβῃ οοπιπιεηϊδίοτβ οὗ ἴῃ6 ΜιΙά4]6Ὲ Αρεβ." Οὗ πεβε, Β. 50]ο- 

ς ψίρη Ιϑδδκὶ, σογηπΊΟ ΠΥ σα]]εὰ “ΒΔ45}1" (το4ο-ἰτος Α.}.), 'ῃ ἸΔΗ͂ 
ὙΑΥ5 ἄθβεγναβ ἴΠ6 ἑογεπηοβί ρίδος ψῃϊοἢ ἴῃ 6 Ἰυάραπιεηὶ οἵ [Θυν δῇ 
ΒΟ ΠοΪατβ ρθη ογα γ δοςογάβ ἢϊπι. Ηδ δᾶ5 ἴνο οἵ ἰῃς ρτεϑαίεϑδι δηὰ 

ταεϑὶ ρὶβ οἵ ἴῃς σοτηπηεηίϊδίοτ, ἴῃ ἰπϑίϊηος ἴο ἀϊβαθση Ῥεῖ βε}ν 

6 Ροϊηϊ δ νῃϊοςι ἐχρ᾽απαίίοη 15 ἤδοθϑβατγυ, δηά ἴῃς τί οἵ ρἰνίης 
οΥ ἰηα!οαίίηρ ἴῃΠ6 πεεάβά ἢεὶρ ἴῃ ἴῃς ἔεννεβῖ νοτάβ. Ηδ δά δη 
δἰπιοϑῖ ὑπεαυδι]εά Κπονεάρε ποῖ οὐἱν οὗ ἰῃε ΒΙΌΪς, Ὀὰϊ οὗ τῆς 

ΠΟ] ναϑὲ Ὀοαγ οἵ [εν ϑῃ τγδαϊπίοη. Ηἰ5 ἱπιεγργεϊδιίοη δάθετγεβ 
πΊογα οἰοβεὶν ἴο {π6 Ἔχορεῖίοδὶ γα το τμᾶῃ τῃδΐ οὗ ἢἰ5 βυσο 55 υ5, 

δΔηΔ νεῖν οἴἴϊξη ἄρτεεβ ψτῃ [ετγοπηε᾽β, ἴπαΐ 5, [ἐτοπιεβ [εν 58 

ἰοδσοῆετβ. ΚΕ. Πανὶ Κιπιοῆϊ (ςᾶ. 1160--1235} ρᾶνε τησοῇ τῆοσα 

Ῥτοτηίηθηςς ἴο ἴῃ ρτδιηγηδίϊοδὶ δηά Ἰεχίοαὶ 5ἰά6 οἵ ἴῃς σοιητηθηΐα- 

ἴοτ᾽5 ἴαβκ, ἴῃ ννῃϊοἢ δ Ἔχοα]]δα ; ἢδ ἰ5 ἃ ἡιάϊοίοιι ἱπτευργεῖευ ἂηά 

ἃ Ἰυςοϊά εχροβίϊοσ. ΟΥ̓ πιυοῇ 1685 ποῖβ 15 ΒΕ. [νὶ Ὀδη Οσεύβοῃ 

(“ Καϊραρ,"" αἀἰεά ςἃ. 1370), ΟΘε σοιηπΊ ΑΓ 15 ῥτηϊεα ἢ 

Βαβῆϊ ἀπά Κιμσῆὶ ἰπ τἴῃε ΒΑΡΌΙ ἶσα] ΒΙΌ]65 οἵ  εηϊος δηά Βαϑβεὶ. 

Βεβϑίἀδβ ἴῃ6ϑ6 ᾶῖε ἴο ὍὈ6 παιηβξή, ΑὈδγθαπαὶ (1437--1508}), ψῃο56 

ΨΕΙῪ ἀϊβῖιιθα σοι ΠΊΘΠΙΔΤΥ 15 ἴῃ [άρε5 ἰαγρεὶγ ἀδρεπάεηϊς οἡ [,ονὶ 

Ὀδη Οείβοῃ ; ἡ δπά ϑοϊομηοη θεὴ Μείεςῃ, ηΖηέελίο γοῤῥὲ (Απιβίετο 

9 Οἱ οουζδε, ἴῃ ἀῃποϊθηϊ νεγϑίοῃϑβ ἱπεπηβεῖναεβ οη οάϊεα δὴ ἰηἰεγργείδίοη οὗ ἴ86 
οτἰξίηαι ἰεχί, ΤΊ Βανε υδεὰ ἴδε εα. οὗ [ιεἰρχίρ, 1686. 

᾿ 
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ἄλτω, 1684), 4 εοηνεπίεπι Ἔχερεῖςαὶ μαηά-Ὅοοκ, οὨ Η͂Υ αὐτὶ ἀροὰ 
του ΚίμηςΝι. 

Τατουρῇ τᾶς Φρεζαε. δεγβείμαε οἵ Νίοοαυθ ἃ [γτὰ (οδ. τ270-- 
1340) πε ]ἐνίϑῃ ἐχερεβίβ, ἀπὰ τ μαΐ τὰϑ ὄνεῃ ποτα ἱπιροτίδηίΐ, ἃ 

ϑουπάεγ ἐἼχορεῖοδὶ τιεῖῃμοά, ραϑβεα ονοσ ἰηΐο ἴῃς Οπυτοῆ. [1,δἴοσ 
Οδίβοῖις Ἵοπιπιεηϊδῖοιβ οὗ ποῖε ἅγε Ατίας Μοηίδῃυϑ, 226 ναγία 
ΑεῤυῤδὝεα, τς92; ϑετδατίυβ, όορ ; 86. Βοηίγεγίιβ, 1631; (ογηθ- 
1υβ 4 Δρὶάε, 1642; ΤῊ. Μαϊνεπάα, τόπο." 

Απιοηρ ἴῃς δαιῇγν Ρτοϊεβίδηϊ σοπηηθηϊδίοιβ, ϑεαβῦδη Μιϊηβῖοσ 
(1489-τ5 52) ἴοἸ]]ον5 ἴῃς [νυ 5 ἢ ἰπτογργθίετβ, ραγ συ ]αυὶγ Κὶπιοἢὶ, 
ν ΕΓ οἰοβεῖγ. Ὀπιβὶιι5᾽5 (1550-1616) ᾿εαγηίηρ Πδὰ ἃ ψ] θοῦ τάηρα ; 

Ὀεβίάθς της σα ἱηἶοαὶ σομηπηεηίαγίεβ ἢ της ροοά υ86 οὗ [ἢς 

δῃοίεπὶ ατεεκ νεγβίοηβ πὰ ἴῃς Εδίμθιβ, ἀηὰ ἄξβεγνεβ ἴῃς ῥργαῖβα 
ψ ϊοἢ Ε. δίπιοη ρῖνεαβ Ὠϊπη ἃ5 ἴῃε πιοϑῖ ἰδαγηθα δηά ᾿υάϊοείους οὗ 
ἴῃς ἰηϊογργείοιβ νῆοβα ΨΟΥΚ5 46 οΟἸ]εοῖεα ἴῃ τῃἢς Ογἡδαῖ ας, 
Τῆς ἐταρηηθηίδσυΥ δπηοίδιίοηβ οὗ Οτοῖϊυ5 οἴϊδβη οοηϊαίη ἱηϊογαϑῖ- 
ἴηρ ΠΠυπῖγαιϊτίοηβ ἀπ α ράγα]]ε]5 ἔγοπι στε οκ δηά Βοχηδι ψτϊατθ. Οὗ 
411 τῃ6 οἰάει σοπιπιθηῖδγεβ. ὈΥ ἌΓ ἴῃς Ὀεβῖ, ἀηὰ οπδ οἵ ἴπ6 τηοϑβὶ 

ν᾽ 0]ς σοπιηδηΐϊατῖε5. οἡ [υάρεβ, ἰ5 πὶ οἵἨ ἁ ϑεραςιίδη ϑοῃιηϊά 

(1684). Τηε δυΐπου Ὀτίηρβ τορεῖμευ ἰπῖο ἢἰβ 1642 50]1ἃ ᾳυατίο 

ΡΑΒ65 ἃ}1} πὲ ῃδὰ θθθὴ ἄοης Ὀείογε Ἀἰπὶ ἔοσ (μς ἱπιεγρτγείδιίοη οὗ 
τῆς Ῥοοκ. Ηἰβ ον ἜἽχερείοδὶ ἡ ρειηθηῖ 15 οἶθασ δἀπὰ βοιπὰ. ἴῃ 

ἐχουσβυβ αἱ ἴῃς εηὰ οὗ εδοῇ Ἵμαρίοεσ (Ομνασεδοησε), ἴῃ6 αἰ ηου 65 

οὗ Ἔνεῖν Κιῃά ἃγε αἰβουββεὰ ἢ στεαῖ τποσουρῆπαθβθ. Τῆδ οοτὰ- 
τηθηΐατυ οἵ (Ἰ]ετγίουβ (1708), ἃ ψοτκ οὗ ἃ πῆοῦε πιοάδσῃ ἰγρε, ἰ5 

4150 ἀεβεγνεάϊν μεϊἃ ἰῃ Ὠϊρῃ δβδίδεη. Τῆς πιδυρίηαὶ δηηοίδιϊ οῃβ 

ἴῃ 1. Η. Μίομδε] 155 δἀϊοη οἵ τῇ6 Ηεῦτενν ΒΙΌ]ε (1720) τὰ 
ἐχςα]]εηῖ ; ΠΟΙ πλιϑὶ ἴῃς ποῖθϑ ἴο [. ἢ. Μίοδ6} 155 (ὐδσπιδη ἰγᾶῃ8- 

Ιδιίοη (1774) θὲ ραββεά ονεσ.0 Ἐβθῃμθ!!ετβ ϑελούα οὐ Τυάρεβ 
(1835) οοῃίαίῃ νετῪ {6 τηδὶ 5 πθυν. 

Τῆς τηοάδγῃ ρεποά οὗ ἱπίεγρτγείατίοη Ὀερίης τυ Ο.. 1,.. ϑιυάοτ5 

Δάτγα Ὁ]Ε σοταταθηΐαγυ, Γ ἴῃ ἡ ῃἰοἢ [ἢ 6 ῬΥΟΌ]Επιβ {παῖ ἴῃς θΟΟΚΚ ῥσα- 

5εηἴβ ἴο ογἰοἰβπὶ δη ἃ οὐ τς 4] ἐχερεβίβ γοτα ἤγβι οἰ αν τεσορηϊζοί, 
δῃηὰ ἃ Ἰοηρ βῖερ ἴάκεη τοναγὰ {Ππεὶγ βοϊυτίοη, Βογίμ θαι σοτηπιθη- 
ἴδτγ ἴῃ ἴῃς “ΚυτΖρείαθθίαβ Ἔχαρϑιβοῃεβ Ηδηάθιςῃ " (1845) ἰ5 ἃ 

ΨΟΓΚ Οὔ ]655 οὐἱρίη! γ, Ὀαυϊ, ἐβρεοίδι!γ ἱ ἴῃ τῃε βεοοηά δἀϊτοη (1883), 

4 Οὐ τμε86 1 πᾶνε τεδὰ οὐἱγ ἃ ἴὩὑγγὰ πὰ ἃ ἱκιρίάς, ϑογαγίις Γ Κπονν τυγουμὴ 

ϑοδιία. 1 δὰ: διε ἀέν Αἰολίεν, 1835. βεοσηὰ ({{Π|.} εαὐϊήοη, 1844. 
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ἢ]15 ἃ υϑεῖι] ρ'αςθ. Ἐεῖιϑ8 [85 ρίνθη, ἰη ΕἸΕΠΟΝ (1877) δηά Οετ- 
1Δ8Δὴ (1892), Ὀτ]δηϊ ἰγδηϑ]αιίοηβ οὗ [πᾶρο5, ψίἢ ἰπιγοάυςίοηϑ, 

«πὰ Ὀπεῖ Ὀυϊ ἐχοοϊϊθηϊ ποῖεβ. Καὶ (1863 ;" 2 εἀ. 1874) Πᾶ5 
τῆς 5ἴδπιρ οὗ τῆς πιδηυΐδοίυταά ἀτίϊοϊε ; (αβ5εὶ (ἢ [δηρο, τϑός ; ἢ 

2 εα. 1887) ἰ5 ]] οὗ ουποιβ ἰδαγηΐηρ δηὰ ἰηρσεηϊουϑὶν ρεσνοσβα 

ἐχερεβϑὶβ ΒΥ ἴδγ ἴῃ6 ἔ]]θϑὶ τϑοεηΐ σου ὨΪΔΙΥ οἡ υᾶρὲβ ἰ5 
παι οἵ 1]. Βαομιιδηη (1868), ννἢϊο ἢ νγᾶβ απέοσιυηδίοὶΥ ὭΘνΟΣ οδῖ- 

τε Ὀεγοηπά τ6 αἴ ἢ σπαρίοσ. ὙΠ δυϊποτ᾽β βιδηάροίηϊς ἰ5 τῃδῖ οὗ 
Ἡεηρβίεηῦετρ, ἀπὰ ἢ ἰ5 ἃ βίδηςῃ ορροπεϑηϊ οὗ πιοάδσγῃ οὐ ἰοἶβηλ 

οὗ ἐνεῖγ 5ῆδάδθ δηᾷ βοῇοοὶ ; Ὀυΐϊ ἴῃ τάῆρε δηὰ δοσίγαου οἵ 56 }ο]- 
Δύβῃΐρ, δηὰ εχῃδυβίνα ἱποτοιρῆηαβα οὐ ἰτεδίπηθηΐῖ, ἢϊ5 νοϊαπλα 
βίδῃάἀβ νψιϊπουϊ ἃ τῖναὶ. ΟἿΠΕΓ τηοάδγῃ σοπιηθηΐδτιαεβ ψῃϊ ἢ 

Τααυϊγα ΠΟ βρβοίδὶ ποῖε γε ἴῃοβε οἵ Ηδξείνευ ἰῃ ἴῃς “ϑρεακοτ᾿β 
Οὐοτηπιθηΐαγυ ᾿᾿ (1872) ἀπά ἴῃ τς “ Ραϊρὶὶ Οοτηπηθηΐασυ " (1881) ; 
δηὰ [Δπηϊθϑοη, ἰῃ Ταπιίθβοη, Εδιιβθοῖ, ἀηὰ Βτγονηβ “ Οπιίοαὶ ἀπά 

Ἐχρεπιηθηῖαὶ (οπιηδηίατγ." Α. ΒΕ. Εδιιβοῖβ Ογδεαὶ ἀπά Ξχρος- 

ἐτογ Οονεριόηίαν πὶ ͵μάρες (1885) ἰ5 “ ΕΧΡΟΒΙΓΟΓΥ "ἴῃ ἴῃ6 Ποηιὶ- 
Ἰεῖῖς βϑεῆβε, δπᾶὰ “ποδὶ πῃ ὯῸ 5θῆβδε δὲ 4]}1. Τημὲ Οεδγηλδῃ 

ττδηβιατίοη οἵ Τυᾶρεβ ἰῃ Καυΐζβοῃ 5 2,4. Αὐδᾷ 72είαν»ιοηί, 1804 

(Ογ Κιῖεὶ), επιροάϊεβ ἰῃ ἃ 50ΌῈῚ δηά σοηβεσναίϊνε βρίτϊ τὰς 
τευ ϊι5 οὗ πιοάεγῃ σπιϊοαὶ βοΠοἸδυϑῃ!ρ. 

Φ ἘΠρΊ 5} ἰγαηϑβιαιίοη, Ἐκ ηυτρῇ, 1868. 

1 Ἐπ σι 5 ἰγαπϑίδύοη, Νεν ὙΥουκ, 1878. 
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-.-ἥ Ἴὕὐὕ---. 

Ὶ 1. 1Π|'; ὅ. Τ|ιο οοπαπθοείδ πὰ βου ]θπιθηΐδ οὗ {10 [6Γ860]100 
Εἰδο5 ἴπ δπδϑῃ. 

ΤΊΤΕΈΒΑΤΌΟΕΕ. --- Ε. Μεγεσ, “Κα κ ἀες Βετγίομίε ἅδες ἀϊε Ετοθεγαηρ Ραΐδεβ- 

τἴ65," ΖΑ͂ Τ ΆΨ. ᾿. 1881, ». 117-146; οἵ. δίδάε, ἐῤὲά., Ῥ. 146-150. 

Κ. Βυάάε, “ Εἰςομίετ υαπὰ [ο514," ΖΑ 7 ΚΜ. νἱϊ. 1887, Ρ. 93-1,66 -Ξ δὲε Θέελενγ 

Κίώμεν θὰ ϑαηεμεί, 1800, Ρ. 1-89. ΟΙδες ψτίϊετβ οὐ ἴμε σοπιροβί[οη οὗ 

ἴδε Βοοκ οὗ Τυάρε5, 5εε [πἰτοἀυοιίοη, ὃ 6, ἐπά, 

Αἱ [ἢς ορεηΐηρ; οὗ [με΄ παιταῖϊνε, γα ἤᾶνε ἴο ΒΌΡΡοβε ἴῃ [βγδεὶ το 

1} 65 ἐῃοδιηρεά ἴῃ ἴῃς ρ]δίη οἵ Τεγποθο (16 21), δῃὰ δρουΐ ἴο 
ἰηναάς [ῃ6 ἢ]]]-σου ΠΥ. ὙΤΏΘΥ ἰηφαΐγε οὗ ἴῃ6 ογδοῖὶς ψνμδῖ {δα 

5841} ἢτϑί διίίδοκ [ῃ6 (δηδδηϊῖοεβ. Αρτθθδθὶγ ἴο 115 γέβροηβε, [δῇ 

τορεῖμεῦ ἢ Θιπιθοη Ὀερίηβ ἴῃ 6 ἰηναβίοῃ (ν.. ). Τῆεν ἀείεαι 

Δῃα οἀρίυτε Αἀοηϊ-ὈοΖεῖκ, δηά, δάναποίηρ βουτῃννατά, [αα ἩθΌτοη, 

Ὀεθίτ, δηά Ηογπιδῇ, πιακίηρ {ΠΘτηβεῖνοβ τηδϑῖθσϑ οὗ ἴῃ 6 τηουηϊδίηβ, 

Ῥαυϊ τα ὑη40]6 ἴο σοησιογ ἴῃ6 οοδϑῖ ρα (ν." ἢ). Τῆς τῆρὲ οὗ 
7οβερῇ ἰηνδάθβ ἴῃ σθηΐγαὶ Πρ ]δηά5, ἀπ ἴακεβ Βεῖμεὶ (ν.3.5), 
Ῥυΐ Πᾶ5 ἴο ἰδᾶνβ ΤΩΔΩΥ 5[ΓΟΠΡ ἴοννηβ, Θβρεο Δ} ν δἰοὴρ ἴ(ἢε Οτεαὶ 
ΡΙαΐη, ἰῃ τῃε παηάβ οἵ ἴῃς (δηδδηΐϊεβ (ν.7.3). [ἢ τῃε πογίῃ, πὸ 
σοηαααδβίβ τα τεοοσάδα ; ἴῃς [5γδ6} 1165 δεῖ 116 ἴῃ τῃ6 τηϊάϑὶ οἵ ἴῃς 

πδίϊνε Ῥορυϊαϊίοη (ν.3. 3), Ιἧ τε ψεβϑῖ, θδη ἰ5 οσονάεὰ Ῥδοκ 

Ἰηἴο [ῃ6 τηουπίαίης (ν.3. 5). Τῆς Απρεὶ οἵ Ὑδῆνεῃ γεπῆονεβ ἔτοπὶ 

ΟἸΙρΑ] το “ Βοοιῖπι." " Ηε τερτγονεβ [βγεῖ (Ὁυ τηακίηρ ἴθυτηβ ἢ 

186 ΡΘοΟρΙα οὗ [6 ἰαηὰ δηὰ βρατίηρ {πεὶγ ρδσα5 οἵ νουβῃΐρ, δηὰ 

ἰοτϑῖθ}}5 [ὴ6 σοηβθαυθηςα65 οὗ 1ἢϊ5 ἀἰδορεάϊεηςε. 

Τῆς νογάβ οἵ ἴῃ6 Αηρεὶ 5ονν πον οἢ. τ 15 ἴο θ6 τεραγά δά ἴῃ 

115 ῥγθβϑεηϊ σοηποχίοῃ. - ΤῊΣ (δίυτα οὗ ἴπ6 ἱηναάδιβ ἴο σοη 6 Γ 

δ ῬοΙθδρ5 οὐ σίηδ!ν Βεῖθεὶ, ἄς; 3ες ςοιωπι. οὔ 2}, 

3 



εονΦ 

4 τ ΤΌ 6Ε5 

τῆς ψῇο]ς Ἰαπὰ δἱ οὔοα ἰ5 ποῖ ἀπε ἴο τε βίγεηρίῃ οἵ ἰϊ5 ψα]]δά 
ἴονῃβ, ΟΥ̓ΤΠ6 ΘΌΡΟΙΟΠΙΥ οὐἨ ᾿ΠεΙΓ ἰημαρ ἰδηῖ5 ἴῃ τῃ6 τὲ δηά 
ΘΏΡΙΏΘΙΥ οὗ νᾶσ, Ὀαΐ ἴο [5Γ86]᾽5 5} 655 ἰῃ σδττυίηρ ουἱν [ἢ τοοῖ 
Δηα Ὀγάποῇ ΡοΪΐοΥ εη]οϊποὰ ἴῃ Εχ. 34.}.}6 2.251. γι, η1-}ὃ ἄς, Α5 
ἃ Ῥυπίϑῃπιοηῖ, δῆ θἢ ἰθᾶνθθ ἴῃ6 Οδηδδηΐϊῖεα ΨΠοπὶ ΤΠΕΥ Πᾶνα 

δα  Πγ βρατθά ἴο Ὀ6 ἴπῈ οαυ5ε οὗ 411 τῆς 1115 ἀθπουποβά ἴῃ ἴῆοβα 
ράβϑᾶρεβ. Ὑπεὶγ σοὶ ρίοη 15 ἴπΠ6 5πᾶγε ἰηΐο ψῃϊοἢ Ιβγὰθὶ 15 δνοσ 

δἰγθϑῃ [4] πρ. ΤῊς τερϑδῖεα δροβίαδβίββ δῃὰ δηϑυΐηρ ἡ ρεπιεηῖβ 

ὙΠ ΙΟἢ ἀγα ἴΠ6 βιδ]εοὶ οἵ ἴῃς Βοοκ οἵ [πάρ65 πᾶνε {Π 6} γ οὐ ρίη ἴῃ 

τῆς. ῥτίτμδὶ δοῖ οἵ ἀϊβορεάϊεηςα, ἴπαἰ 15γᾶ6] ἀϊὰ ποῖ εχιεγηγηδῖε ἴῃ Ὲ 
Ἰη ΠΑ ϊϊαηῖβ οὗ ἰἢ6 Ἰαπά. Ετοτῃ [Πϊ8 ροϊηϊ οὗ νίενν, οἢ. τ, ψ ἢ 

ἰ15. Ἰοὴρ [ἰδὲ οἵ οἰτε5 γεπηδι ηηρ ἰῃ τῆς ἢδηᾶς οὗ ἴῃς (Οδηδδηϊίεβ, 
ἰμο!αἀίηρς πᾶν οὗ [6 πιοβδὲ ἱπιρογίδηϊ ῃΐδοθβ ἰὴ Οβδηῖσγαὶ δηὰ 

Νογίμοση Ραἰθβείηθ, ἔοστηβ ἃ βϊιηρ ἰηϊτοάποιίοη ἴο ἴῃ6 ῥτεβεηὶ 
Βοοκ οἵ Τυάρεϑ. 

11 Ββαά, Βονενθσ, πο ρίαςα ἴῃ τῇς οτὶρίπδὶ ρίδῃ οὗ ἴῃς Ὀοοκ, Ῥαὶ 
ἢᾶ5 Ὀεόη ᾿πίτοάυσεά Ὦγ ἃ ἰαῖεσ εἄϊῖοσ. Εὸοσ, ὦ, ἴῃε Ιηἰτοάυοίίοη 
Εἶνεβ, ἴῃ [6 ῥτόροσ ρίδος (31,4), δὴ επυπιθγδιίοη οὐ ἴΠ6 παῖϊνε 
ΤΆΩ65 Γετηδίηἷηρ ἰῃ Οδηδδῃ, οὐ οἡ ἰΐ8 Ὀογάδθεβ, ψῃϊο ἢ πα ῖκο85 ὯῸ 

Γείεγθηος ἴο οἢ. τ δηὰ ἰ5 ἢοΐ δηςίγεὶγ σοηβοηδηΐ ΜΠ 1. ὅ, 

74. 259 ᾿ς τῆε ἱπητηβαϊαϊθ σοπιϊπυαίίοη, ἴῃ 5εηβ8ε δηά ϑβίπισίυγε, 
οὗ 05. 2453." ΤΕ ἱπιπιβίοη οὗ Τ[υἀ. 1}"--' θεία ἴνο σοηβθσυ- 
εἶνε βϑηΐεησοβ οὗ ἴπε παιγαῖϊνε ἰεα Ἰδίεσ, ροσῆαρβ ἰῃ σοηηδχίοῃ. 

ψἢ τῃ6 αἰϊνίϑίοη ἰηῖο Ὀοοῖϑβ, ἴο ἴῃ6 ογεδιίοη οἵ ἃ ἢδνν οἶοβε ἴοσ 

705. 24, ν. 35:1: Ρεΐῃρ τεϑίογεα ἔτοπι [. 2 δ, 7 ψΠ]Πς ν.Ἶ3 55. ἀγα ἔτὰρ- 
τη η ΑΓ Ποῖος 65 ἔγοιὴ ἀπο ῖΠ Γ βϑοῦγος ψῃοἢ σᾶπια ἰῃ ΔρΡτοργίδιο! Υ 

αἱ ἰῃῆε εηά οἵ τῃς Πἰδίοτγ οὗ ἴῃδῖ ραηθσαίίοῃ, 

ΤῈ ψῆο]α οπαγδοῖοσ οὗ Τυ4. 1᾽΄.--δό ρίνεβ ὀνίάθδησα ὑπαὶ ἰξ νγᾶβ 

ποῖ σοπηροβεα ίοσ ἴῃε ρίδοθ, Ὀυὰϊ ἰβ δῃ δχίγαοϊ ἴτοπὶ δὴ οἱάδτ 
Ὠἰβίογυ οὗ ἴῃ6 [βγδϑὶῖϊα οσσυραίίοη οὗ σδῆαδη. [Ι{ Πᾶ5 ποῖ, πον- 

δνοσ, Ὀθθη ῥγεβεσνθα ᾿υβῖ ἃ5 ᾿ὶ νγᾶβ ἴῃ ἴῃ 6 οτὶρίῃηαὶ βουτοθ. Τῇ 

οαἀϊϊοτγ, ἴο ψῆοπι 115 ναϊαθ Αγ, ποῖ ἴῃ Μηδ ἰξ το] ἃ οὗ ἴΠ6 σοηφιιεβῖβ 

8 Τῆς (ἰγαηϑίιίουβ οὐ ]7υὰ. 256 ἰπ ΑΝ. ἀπά ΕΝ., ννῆϊομ σοποθαὶ 1ῃἰ5 ἑδςῖ, ἃτα 

ΒτατατηδιςοΑ}}ν ἔα ̓ βο. 
ἘᾺΑ οατγεία! σοπυρατίϑοη οὗ ἴπε ὑψὸ Ῥαϑβᾶρθϑ ν}}} ὁΠονν οἰδατίν, 1 τη κ, ται (Ὠἰ5 

ἷἰς τῃεὶγ ἴτε τεϊαιίοη, ἀπὰ ἢοῖ, ἃ5 5 51}}} σοπιπιοηὶν ἃϑϑαπιεὰ, ἰπαὶ ΤΠ ἀ. 286-10 νγὰ5 

Ὀοιτονεὰ ὉΚΥ ἴῃς Πευϊετοποπιὶς δυΐποῦ οἱ ᾿υάρε5 ἔγοπὶ 05. 2435.31, (οπιρ. ἴδε 
βοιηον αὶ 5ἰ πιὰ οαβε, Εζγα ᾿ἰτϑὰ -- ἃ (τ. 36ὥς, 



1. 1-11. ς ς 

οἵ Ιβγαοὶ, θυΐϊ ἴῃ τῇς δνϊάθηςε ἰδ ραν οὗ τῆς ἱποοιῃρ]εΐθηθβ5 οἵ ἴῃς 
σοηαπαδῖ, παῖ ἰ5, οὗ ἴῃ6 υπίλ!Π  ]] 655 οὗ βγεῖ, ἢα5 Δρράγεῃιν 
αὐπάρεα δηὰ δάδρίβα ᾿ξ ἴο ἢὶβ ΡῬΌΓΡΟΒΘ ; δηὰ [πε ἴτᾶσε οὗ 51}}} 

Ἰαῖεσ βδηᾶβ 15 ργο Δ ΌΪΥ ἰο Ὀς τεσορηϊζΖαα ἰῃ σοτίαϊη δα τοπβ δηά 

σἤμδηραβ. 

Οἱ [δε οτὔτςδὶ τεβιογδίίοη οἵ ἴμε Ἵομβαρίεσ, 8εὲ ΝΥ ε] μβαυβεη, ΖΦ ηἰεέμρηρ", 

Ῥ.- 181-183 τ (ονιβοσίἑον ἀ«. Ηεχαί,, Ῥ. 213-215; Ε. Μεγεῦ, ΖΑ ΤΊΙ͂Ψ. ἵ. 
Ρ. 135 δ; Βυάάε, ΖΑ͂ 7 ΚΥ͂.. νἱϊ. Ρ. 94 Ν᾽. τε Αἰελμεν μ. ϑαπεμεοῖ, Ρ. 2 Β', (οἵ. 
84-890); Κυεπεη, “7)7ι[ρίογδελιεγ τ σεὰ Ομάεγζοοξ, ἱ. Ρ. 356-358; ΚΙτῖεὶ, Οἐ- 

σελίελίε (εν ἡενγ εν, ὶ. 1. Ὁ. 239-245. 
ΟᾺ. 115 15 δὴ εὐϊϊοτίαὶ {Π|6 σοτγεβροπάϊηρ ἴο 708. 11; ν.β, Ξυρετῆυοιυ5 ἀηὰ 

ἀϊδιυτθίπρ ΟΥ̓ ἴῃς 5:ὰς οἵ ν.δἷ, 15 ῬΡγοῦ δ βεοομάδγυ; ν.8, δῃ ἱπιεγροϊδιίοι 
ἱπάυοςα ὈΥ νιν, ἀϊγες ιν σοηϊγαά! οἴη ν.32]: 705. 1 ςὅδ ς(, 704, 1910:12.2 5. κ(α, 
ν." τοᾶῦκεβ ἴῃς ἱπιργεββίοη οὗ ἃ βρεηῆσεγαὶ ϑ ΠΊΠΊΔΥΥ ὉΥ ἃ ἰδῖεγ παπᾶ; ν.ἰ Ὁ δτε 

βενεγεὰ ρϑτίβ οἵ ἴῃς οτἱ ρίπαὶ, νυ! ἢ πιδὺ Ὀς ταβιογεα ὉΥ ἴῃς Βεὶρ οἵ 05. 153; 

ν.1δ Π.,4ΔΕἹῪ ςοπίγααϊςῖβ ν.19, δηὰ ἰ8, ᾿ἴκε ν.δ, ἴῃ ςοπῆϊος ψ ἢ ἴῃς ἕαςοῖθ; ν.31 

ΞΞ 7οβ. 1555, 1 τὰς σἤδηρε οἵ ἴῃς οτρί πα] γμασλ το δε») α»εγ, ἴὰ ΠΟ ΟΥπΆ ΕΥ̓ 

ταὐτὰ ἰδίου τερσεβεηίδιίοηβ οἵ ἴῃς ραγἴοη οἵ ἴῃς Ἰαπά; ν.}» Ἀ, οὐ ρεῦῆδρϑ “.", 
οτἱρί μα !ν βιοοὰ δἴϊεν ν.ῖ. ΤῊς βἴογυ οἵ ἴῃε οοπαμεβῖβ οὐ 7οβερἢ 15 ἀΐβρτορου- 
τἰοπαῖεῖϊν πιεᾶρτε, πὰ Ὧδ5 νεῦὺ ᾿ἰκεὶγ Ὀδεη δυτίἀρεὰ ΒΥ ἴῃς εἀϊϊοτ; Βυάάε, 

νυ σοπδίἀεγα Ὁ] ε ργο Δ Ὁ} Υ, σοη]εοἴαγεβ [Πδὶ [05. 171. 18 Νὰ, 3239. 41. 42 705, 1318 

οτρί μα! βιἰοοά ἴῃ [Π15 σοῃπεχίοη. Τῆς δοοουπὶ οἵ ἴδε 58εἰ επιεηὶ οἵ ἴῃς 
ποιῖπετη ἰγίρεβ τῊΔΥ Ὀς 5ἰπ| 1 ]υ]γ οὐτία!εά, ΜΠ νοδῆς 705. 1057 πᾶν οπος 

Βᾶνς Ὀεδ Ἰοϊπεά. [π 21 ὅ, οΪγ ν.15- ὅδ, “ἍΤῊς Αῃρεὶ οἵ Ὑδῆνε ννεηΐ ὑρ ἔγοτα 
ΟἸἶραὶ το δειλεί,. . . ἀμὰ {πεν β5δοτίβοςὰ ἴπετε ἴο Ὑδῆν ει," οδη Ὀεϊοπρ ἴο ἴῃς 

οἷάεν παιγαῖϊνε; ν. δ ἂγο ἴῃ ἴῃ οδατγαοϊογίβεϊς τπᾶπηοῦ οἵ ἴῃς τοάδοϊζοη οὗ 

7υάρψεθ. Ο 8}} 115, 8εὲ ποῦς ἔν θεῖον ἴθ {πε σοτηπιεπίδγυ. 
ΑἸΒουρἢ ἴπ 5 ΌΥ ΠΟ πιεδηβ ἰηϊαςῖ, ἴῃς ραββᾶρε ργεβεηῖβ, αἰϊετ ἴῃς πιδπίξεβὶ 

ἰῃτετροϊαιίοηβ ἤᾶνε Ὀεεπ ταπηονεά, ἃ ϑυθης ΕΠ ΕΠΥ οτά εν δπὰ ἱπι6]]ρὶ]ς σοα- 

πεχίοη. Ἐεοεηῖ οτἰτἰοἰθπὶ 888 ἴῃ 5εῖ δϑὶ ες ἴῇς ἢυροίπεβὶβ οἵ σοπῃρι]διίοι 
(ϑιυά.; οἵ, Ῥτεῖβ5, ΖΚ ΤΆ. 1892, Ρ. 496), ἀπὰ πιυδὲ ἡυ Δ} ΠΥ τῆς βἴγοηρ ἴευπὶβ 

ἴῃ ΨΒΙΟΒ ἴῃς σοπίιδίοηυ δηὰ ἑγαρτηθηϊδγίηςβα οὗ ἴῃς οδβαρίεγ μα5 οἵϊεπ Ὀεεη 
βροίκβῃ οἵ, ἐξ. ὈΥ Κυεπεη. 

Ἑτασιηθηῖβ οὗ 15 παγγαῖῖνα ἃγῈ 150 ργεβετνεά ἴῃ ἀἰβεγεηὶ ρίας αβ 

ἴῃ τὰφ Βοοῖ οἵ ]7οβῆυα: 705. 155} -- Τυά. 11515.3.. 705. το 
Ξε] υἅ. τ, 05. 16} --7υὰ. 19; 705. 1η}}.}8 -- 7Ἰυά. τς, ΑΚ 
1πε5ε ραββᾶρεβ, ψῃΪΟἢ ἴῃ Τυἄρες βἰαπαᾶ ἰῃ ροοὰ σοηηδχίοῃ, ἃγα 

ἴῃ Π]οβῆυα Ὀτοόκδη ὑρ δηὰ 5οαδίϊετεά, βιτίηρ 50 Ἰοοβεὶν ἰῃ ἴῃς οοῃ- 

τεχὶ πὶ ἴἃ νου] ἐτεχαθηιγ ραΐη ΌΥ {ΠεὶΓ τετηοναὶ, ἀηα 5ΕΓ ΚΙΏΡῚΥ 

αἵ νατίδηςε στ ἴῃ 6 ργεναι!ηρ ἴθποσ οὗ ἴπε ὈοΟΚ, ἴπ6 Ἔχρ δηδίϊοῃ 

ΨΥ ΒΙΟἢ ἢτβὶ συρρεϑίβ [56] 15 τῃαἴ ΤΠῈῪ πᾶνε θεθη ἰηβεσῖςα ἴῃ ]οβῆυα 



6 ΤῦυσΕ5 

ἀϊγεοῖγ ἴτοπὶ [υἀχε5 ὈΥ ἃ τοϊδιϊνεϊγ ἰδῖς δὰ." Αγαίΐηϑι (5 τηυϑί 
Ὅς 5εῖ, βονενεσ, ἴῃς ἴδοϊ, ρσορεσὶγ διηρῃδϑίζεὰ Ὁγ Βιυάάε, [ῃδὲ ἴῃ 

τῆοτα ἴδῃ οἠς οὗ [656 ῥᾶγδὶ]δ]β, [οβ. 85 ὑγεβεγνεά τῆς οτγὶρίῃμαὶ 
τοχῖ, γῇ ]]ς ἰη 74. [ἃ ἢ45 θα θη ἰῃι θη ΟΠ δἰϊοσεὰ ; 566 Ὄβρεοίδ!ν 

ν.6. 3.9.1. ΤΠ]5 5 θετίογ ἐχρίδἰηδα ὈΥ βυρροβίηρ ἴμδὲ τ[ῃς οχίγδοϊβ 
ἴῃ ]οβῆυα γγετε πηδάς, ποῖ ἔσο [υἀ. 1, Ῥὰϊ ἔτοπι [ες ὨΙϑΙΟΥΥ ἔσομι 

ΜΉΝ ἴῃς ἰδίτευ σΠαρίεσ ννὰ5 [ἀΚαη. 7 Τῆς Ὠγροιῃα515 15 σοπῆτχιηθα 

Ὁγ ἴδε ἔδεξ παῖ, 5 ὈΠἸτηδηη ᾧ δηά Βυάάδ ὃ ἢανε Ξβῃονῃ, ἴῃ6 γα τὰ 

οἴδοσ ραϑβᾶψεβ ἰῇ [οβῆυδ, ἴο ἢ ϊοἢ [ΠΘΓΕ 18 ΠΟ ρῥάᾶγα] δὶ ἴῃ 7υἀ4. τ, 
ΠΟΙ ἅτε δἰπιοδὲ σϑγίδίηγ ἀεγινοα ἔτοτη ἴθ βᾶπιε βοῦζος, νἱζ. 
705. 13} (ες, 7υἀ, 15.5.5} το (ὅ, δηὰ ἐβρεοίδιν «716 18,} 

ὙΠὶβ βουγος νψγὰ5 Ὡοΐ ἱτργο Δ ὉΪγ [᾿53 Ὠἰδίοτυ οἵ ἴῃς σοησυαβι. 

Τῆς δυΐμοσ οὗ ἴῃς Βοοῖκ οὗ 7οβῆυδ υ865 ] ῥτεῖ ἔτεεῖν ἴῃ [ἢ 6 
Ῥερίπηίηρ οὗ ἢ15 ΠΙβίουῃυ οὗ ἴῃς ἰηναβίοῃ ἄονῃ ἴο ἴῃς ἰακίηρ οἵ ΑἹ 
δηά τῆς ττεδῖγ ἢ τς ΟἸαοηΐτε5 (8. 9); δυῖ ἴῃ τῇς [Ο]]οσίης 
ομδρίεσβ, νὩ ἢ Ὠατταῖα ἴῃ 6 στεαῖ νἹοίοτ! 65 οἵ Τοβῆυᾶ (10-12), ἀπά 
τῆς ἀἰϊνϑίοη οὗ [ες Ιαηά (15 1.), ἢ6 δρδηάοῃβ 15 βοῦυγος, ἃ5501- 

ΔΌΪΥ Ὀεοδιε ἰϊ5 Δοοουηΐ οὗ ἴμε σταάυα] ἀηὰ ᾿τηρετέεςϊ Ξυδ)]υραιϊίοη 

οὗ Οδηδδῃ Ὁγ ἴῃς {Π|ῦ 85 βϑνθγα!]ν τνᾶ8 ἱστεσοης δ ]ς τ ἢ 5 οὐσῃ 
τη ιἰβίοσιοδὶ σεργοβεηϊαϊίοη οὗ (ες σοτηρίεῖα σοπαιεβὲ οὗ ἴῃς ἰαηὰ 

ὉΥ ]οβῆυα αἱ ἴῃς πεδὰ οἵ 4]1] [βγαεὶ, [ῃς εχιίεστηϊπαϊίοη οἵ 4]1 1[5 
᾿ημΑ  ἰΔηῖ5, ἀηὰ ραγιοηῃ οἵ ἴῃς οοπαμπεγεὰ ἰεττίϊοσγ. 7υἀ. 1".- 25, 
τ τ[ῃε σορπαῖς ἔγαρτηθηῖβ ἴῃ 705. 13 ἢ, ἀοοοτάβ νεσν μὰ] σττἢ 

τῆς υπάἀουδίεα Θχοογρίβ ἤοπι ] ἰῃ 05. 1- ; ἴδε ψῇοϊε ἴδηοσ δηὰ 

δῖ }]ε οὗἩἨ [6 πασταῖϊνε σαβεη]ε5 ἴπδὲὶ οὗ } ἰῃ τῃς Ῥεηϊαϊδυςῇ ; 85 

8. 8ο Ἡδνετγηίϊοϊς, Β]., Βςε., Μεγ., Κας.,  (ΟΆ͵ ξυδβ5, αἱ. ---- Οὐ τῆς τοϊδιίοη 

Ὀεϊνεεη ἴῃεβε ραϑϑᾶρεβ ἱπ 05. δηὰ ]υὰ., ἴπετε ἅτε οἵπεγ βρεοίαὶ ἱηνεϑιϊ ζαϊϊους 
ὃν ΝΝνεῖιε, :842; Κεὶϊ, Ζ. Ζμίᾶ. ΤᾺ. τ846, Ρ. τ Ε΄. Τῆς Ὠγροιπεϑὶς ἴπαὶ 7. σ ἰ5 ἃ 
ςοπιρ διΐοη ἔτοπὶ ἴῃς Βοοῖς οἵ 705. (5ι:ἀπεϊη, Αγ, ύκμέον μελμησέν, Ὁ. το ; 
Ῥτείβϑβ, Ζ»,]7Ά. 1892, Ὁ. 496) ἰ5 ΞυΠηΠοίε παν τεδιιεὰ Όγ τῆς ἕδοῖβ Ξίδίεα δῦονε ἰπ τῇς 

εχ, Εὐμίδετ, [0.1 Τοοηίαϊη5 οἴποσ πηδίϊετ οἵ ἴῃ βᾶγτης ϑβοτῖ (ἐ. σ. ν.3- 5) ψ Ὡς ἢ 

85 πο Ρᾶγϑ!]εὶ ἰῃ 7105. Τῆηαῖ [ἢ 5 α]5ο οπος Ξἰοοὰ ἰῃ 70 5., ἀῃὰ νγὰβ οπιἰτεὰ, ρετῆαρς 
Ὁγ ΕΔ, δὴ αἰϊεγπμαῖϊνε ρτοροβεὰ Ὁγ Ὀϊ. (2 7. Ρ. 442), ἰ5 ποῖ ργοῦδδὶε. 

ἐ 80 Κε,, Οτεῖ!, Κας., ΦΑΟΙΪ., Βα., Μαίίδμες, Κίι,, Κό. ΤΑ ΦΥ͂. ν. 442. 
ᾧ Δικάεν μνά δανεμεί, Ὁ. ἃς ἢ. (Οἱ, αἰϑο ΔΝ ε}}}.-- ΒΙΘεἶκό, Ρ. 182 -- (ορεβοτέδον ἅ, 

“εχ. Ὁ. 214. 

ΙΙ Ταῖς πρδεῖς ἴῃς ἀγζυπιεπὶ οὐ Κυς. (ἸΟΟΒ, ἱ. Ὁ. 358) τῃαῖ ἰϊ ᾿ς ἱπιρτοῦδδὶς 
τι τῆς εἀϊῖοτ οἵ 705. Ξῃου]ά πανς ἱἰπάερεη θην Ἄχοεγρίεὰ ἔτοπι ἢΐ5 σϑουγος Ἔχοῖὰ- 
ϑοἰνεὶν πηδίϊετς νης ἢ ἃγὰ ἰουηὰ ἰπ ]υὰ, τ. 

4“ ϑοπτδαάει-Ὀς ΜΝ εῖϊςε, ἐκ ἐείῤενρῃ, Ὁ. 327, Μεγ., Ὁἱ., δῖα., Βαυ., Κιτ,, Οο. 
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Ῥαχισυ!αγ ἱπἀϊςαιϊίοηθ πᾶν Ὅς ηοϊεα ἴῃς ρῥγδοεάεπος οὗ Τυάἀδῇ, [ἢ 

πᾶς (δηδδηϊϊοϑ, [ῃς γεβοτῖ ἴο (ἢ6 ογδοΐϊβ, ἴῃς Αηρεὶ οἵ Ὑδηνεῆ. 
ὙΤΠε ΟἿΪΥ ροβίνε ἀιρυπιθηῖ οὗ σοηβίθσαῦϊε σγεῖρῃς οὐ ἴΠ6 οἴΠΕΥ 
5ἷάε ἰβ ἰῃ6 πηεᾶρτθηθβ5 οὗ ἴπε τοϊδίίοη ἰῃ 7υἀ. τ, ἴῃς αἰτηοβί βἰδιβιὶ- 
ο] ἌἙἤαγδςοῖοσ οὗ πηυςῇ οὗ ἴἴ, ἰῇ οοηίγαβὶ ἴο ἴῃς ἔτεα δηὰ νἱν ἃ πδτ- 

ταῖϊου οὗ 1.5 [Ι{, μονένου, ἃ5 ἴῃεγε ἰ8 ἱηδδρεηάδξηϊ τεᾶβοη [ῸΓ 
Ῥεϊενίηρς, ἴῃς εὐϊῖοτ οἵ Τιἃ. 1 Βᾶ5 στεδῖν διγιάρεά τῃς οἱ6γ 
μιἰβίοσυ, {Π]5 Ἰοβὲβ πηιοῃ οὗἁ ἰϊ5 ἔογοα. 

Τῆς ρὲ οἵ ἴῃ οτρίηδὶ οἵ [ἅ. τ σδηηοὶ ὃς σετγίδίη]ν ἀεἰεγπηθά 

ἴτοτα δηγιῃΐηρ ἴῃ [μ6 οπαρῖοσ ἰϊβοϊ. Ιἰ 15 ἰηξειτεά ἔτοιη ν.ἷ (τῃ6 
Βεαη)δηλῖε5. ᾿ἰνὰ νι ἢ τῃ6 [6 5165 ἴῃ }6γυβαίθτῃ “ απο [ἢ15 ἀδγ ") 
τῆι ἴ ννὰ5 τι τἜη Ὀείοτε ἴῃ σοηαυαϑβὶ οὗ Ζίοη Ὦγ Πανὶά, 2 8. κα ; Τ 

Ῥαξ 2 5. 24,55. Ξῇον5 [ῃδἱ τῆς [5165 γεσα ηοΐ ἐχρε θὰ Ὁγ Ὀανίά ; 
οἵ, αἶδο τ Κ. οὗ Ὁ Οἱ τε οἴδοσ μπά, ν.3. 5. ἀδβογίθε ἃ 5ἰδῖβ οὗ 
τηϊηρβ ψο ἢ οδη ΠΑΤΪΥ ἤᾶνε εχίβιεα Ὀδίοτε τῆς τεὶρῃ οἵ Πανία 

οὐ ϑοϊοπιοῃ ; ν.39 (οἴ. (5 ἀπά 705. 1619) ἰ5 ῥγοῦδοὶν ἴο Ὅε τεδά ἴῃ 
τῆς ᾿ίρῃξ οὗ 1: Κ' οἷ, ν ποῦ νου Ὀπηρ ἃ5 ἀἄονῃ δἱ ἰεδϑὶ ἴο [ἢ 
πα οὗ ϑοϊογῃοῃ. Τἤοτα τα ὯῸ ἢἰβίογιοδὶ τείδεγθησεβ ἴῃ ἴῃ8 
οδαρίοσ νη οἢ σοπῆϊοϊ Οἵ δβοπριίοη οὗ ἴἴ ἴο ]. 

Ὑνμεῖῃοσ [ῃ]5 Ὀς 115 οτίρίη οὐ ποῖ, [υἃ. 1 15, Ὀδγοῃά ἀϊβρυῖε, οπς 
οὗ ἴῃς πιοϑὲ ῥσγεοίουβ τῃοηυπηθηῖβ οὗ βαιγ ΗἩδθῦτεν Ὠἰβίοτγ. [1 
οοπῃίδίηβ 8η. δοοουηΐ οἵ ἴῃς ἰηναβίοῃ δηά ϑβει]εηθηὶ οἵ ἡ εβίδσῃ 
Ῥαϊεϑιπε επτίγεὶν ἀϊβεγεπὶ ἔτοπὶ παῖ ρίνεη ἴῃ τῃ6 Βοοῖκ οἵ [οβῆια, 
δΔηά οὗἁὨ νδϑὶγ ρτεδῖεσ ἢἰϑίογιοδὶ να]ϊιθ. [Ι͂η Τ]οβῆυα, [πε αηϊϊοὰ 
ἃττηΐθβ οἵ 5γδϑὶ, υπάθσ ἴῃ6 σοπητηδηὰ οἵ ᾿οβῆσα, ἰῃ νο σϑτηραίρη5 

(το. 11) σοπααοῦ 81} Ραϊθϑίίης ἔγοπὶ ἴῃ6 1,βὑδηοη ἴο ἴῃ6 βουζπεγῃ 

ἀεβεσί, δηὰ παῖ ἢ] ϑϑὶν δχίθσγηϊηδῖα ἰἴ5 δητγε ρορυϊαδῖίίοη. ΤῊς ἰαπὰ 
5. Ῥαγι οηθὰ ἀπιοηρς ἴπ6 ἰπΠ0ε5 (13 Η.), Ὑπὸ ἤᾶνὲ ΟἿΪγ ἴο δῃΐθγ 
δηᾷ ἴακε ροββεβϑίοῃ οἵ ἴῃ6 ἰδευτοΥΥ δ] οιϊεα το τΠεπ. 1η 704. Σ, 

ου ἴδε Ἑσομίγαιυ, ἴῃς {065 ἰηναάθ ἴῃς ἰδηα 5 Πρὶν, ΟΥ 85 1Π6ΥῪ γα 
αηϊϊεαὰ ὉΥ σοτητηοῃ ἰπίεσεβὶ ; [ΠΥ ἄρῃ οσ {ποὶσ ον Βαηὰ σὴ ἢ 
ΨΑΙΥΪΏΡ 5.10. 658, ΟΥ 56 [{|1θ ῬΡΘΔΟΘΔΌΪ διηοηρ ἴῃε οἱάογ ρορυϊδίίοῃ. 

5 Κδηϊρ, Φ ἰείέμησ, Ὁ. 2521. ΚΟηὶξ εἐχαρρεταῖεβ, ποννενεσ, ἤδη ΠΕ 5ρεᾶκβ οἵ 

7υά. τ 85 δὴ “" υηρεβοϊτηὔοκίς, ννογίδστης Ζυβδτητηςηβίε πη νοῦ ΤἬὨδίβδοποη." 
Αραίηξι ἴῃς δϑοτριίοπ οὗ ἴῃ σῃαρῖεσγ ἴο Ἷ, 566 αἶϑο Βε., ἢ. χυἱ!., ἀπά Κας., 7 ΟΣ, 
ἷ. Ρ. 357. {8α., Κε., (455., Κό,, νν ἢ 7 εν ἢ (ΚΙ.) ἀπὰ οἱάον Οῃ τί ϑιίαη βοῃοῖατβ. 

Σ Βυαάάε (“ σηκοὶ Νοῖεβ οἡ τῆς Ἡεῦτγεν Τεχὶ οὗ ϑαπιμεὶ ") υπάετβίαπαϑβ 2 5.. 58 
ἔθει ἂς ἰουθϊ ἀἀΐηρ ἴῃς 5ἰδυρῆῖες οἵ ἴῃε ]εθυπίϊε5. 



8 ΤΌΠΟΕ5 

Τῆς Ἰαῦρεσ οτος. τ ἔενν ἐχοθριίοηβ, ἴῃ 6 ἔδγα]α νά] γ5, δηά τῆς 
βαδροασά ραίη γεπιδίη ἴῃ ἴῃ 6 ἢδηά58 οὗ ἴπ6 (ἰδμαδηϊϊεβ. ΕῸΓ ἰοηρ, 
της Ι5γαϑ 65 ΨνΈΓῈ ΓΑ ΠῪ πηᾶϑῖοσϑ ΟὨΪγ ἴῃ ἴῃ τηουηϊδίη5 οὗ (εηίῖγαὶ 

δηᾶὰ ϑουΐϊποτη (δηδδῃ, δηά ἰΠ6 ἴνγο βἰτοηρεϑὶ {πΠῸ065, [βαρ ἂηὰ 
7Τυάδῃ, νγεῦα σοταρ] δῖαν βεραγαϊεα ἔτοπι εαοῇ οἴμει ὉῪ ἃ Ἰΐης οὗ 
Οὐδῃδδηϊῖα βἰσοηρῃο β ανίηρ [Θγυβα] ε πὶ 85 ἰἴ5 βα]θηῖ.". Οἡ (ἢς 

οἴμεῦ 5ἰάθ, ἴπῈ ατεδᾶὶ Ρ]αίη δηᾷ ἴῃς (οτι δα οἰτ᾽ε5 δἰοηρ ἰῖ5 βου τἢῃ- 
δτη πηᾶγρίῃ βεραγαῖθὰ ]οβερῇ ἔτοτι ἴῃ 6 {065 ψνῃϊοἢ δεῖ θα ἔτι μεσ 

που. 

ὙνΒΙςἢ οἵ ἴμε86 ὕνο σοπῆϊοι ηρ τεργεϑθηϊδιίοηβ οὐ ἴῃ 6 [5γδϑὶ τα 
ἰηναϑίοη ἰ5 ἴῃ 6 ἴτυδσ, οαπηοῖ ὈῈ ἴοσ ἃ τηουηεηΐ ἰῃ αιυδϑιίίοη. ΑἹ] 

τιδῖ νὰ Κηονν οἵ ἴῃς ΠΙβίουυ οἵ [5Ξγδεὶ ἰπ (απᾶδη ἴῃ ἴπ6 βυςςεεάϊηρ 
σοηζατίο5 σοηῆτγπι5 ἴῃ τορταβεηϊδιίοη οἵ [υἀ. τῃαὶ [ῃ6 Ξυ )] ρατίοη 

οὗ ἴῃς Ἰαηά Ὀγ ἴῃς {τἰδεὲ5 ννᾶ5 σταάιαὶ δηὰ ρατγίίαὶ ; [ῃδϊ ποῖ ΟἿΪγ 
ψογε ἰῃ6 Οαπαδηϊϊεβ ποῖ εχιϊγραῖθά, Ὀαϊ τπδὶ τδην οἰτε5. ἀπὰ 
ψΠΟ]ς τερίοηϑβ γεπηδί δα ἴῃ {Πεἰγ ροββαϑϑίοη ; {μαΐ τῆς σοηηαδβῖ οὗ 

ἴῃ656 τνᾶβ ἢτϑῖ δοῃίενεὰ Ὁγ ἴῃ Κίηρβ Πανὶ ἃ δηὰ ϑοϊογηου. Οη 
τλε οἴμοι ῃαηά, ἴῃς ψῇβοὶς ῥο] ἶσα] δηὰ τε]!ρίουβ ἢιβίοσυ οὐ ἴπ68ὲ 
αδηίυτίο5. νου 6 υπίηιο! Πρ 0] ε ἢ νὰ ψνετα ἴο ἱπιαρίης ἰτ 85 

Ῥερίπηΐηρ; νι ἢ σας ἢ ἃ σοηηυαϑὶ οὗ σδηδδη ἃ5 ἰ8 παιγαϊεα ἴῃ ἴῃ6 
Βοοϊ οὗ [οβϑῆια. Τῆς βοηρ οἵ ΠεὈοτγδῇ δίοης ἰ5 δυβῆοϊεηϊ ἴο ῥσονα 

1} 15 τερσαβεηϊδιίοη δ ορθῖμεσ [4|56. 

Ετοπὶ ἴῃς ρἷαςε ἱπ νι ϊο ἱξ βίδηάβ, δηὰ ἴἰἣς ἔδοϊ [πὶ βενεσγαὶ οἵ ἴῃς πιοβί 

ἱπιροτίδηϊ τΕϊηρβ τεϊδϊεὰ ἴῃ ᾿ξ, ΒΌΟἢ ἀ5 ἴπε ἰακίηρ οἵ Ἡεὔτοη, τε α͵βὸ παγγαϊεὰ 
ἴῃ 765. 'π σοπηδχίοῃ ϑνἱ ἢ [6 σοηαμεϑβῖβ οἵ [οβῆυα, Τὰ. 1 [45 5οπιεῖίπιε5 θη 
εχρ αἰπεὰ 45, ἴπ ἴῃ πηδίῃ, ἃ τεοδρ᾽ υ]δϊϊοπ οὐ δνεηῖβ Ψῃ ΘΒ Παρρεπεά ἰπ ἴῃς 
μΠεἰῖπιε οἵ Π]οβϑθυδ. 80 Τμάϊ., φωσετί,, 7 (εἴ. 1), ΚΙ., ΑΒατθ., ΟΙες., 5. Ἀπι., 

Ζιερίετ, Ηρβιν., Βδὅῃ]. Βυϊῖ, 5 ἢὰ5 θεεπ οὐβεγνςὰ ἀθονε, ἴῃς ρδγδ!]εὶ ραββαρεβ 
ἰπ ]οβυδ ἂτεὲ ποῖ δὴ ογρᾶηὶς ρατῖ οἵ [πὶ Ὀοοῖ, νυν νν μοβε εηΐϊγε σοηοερίϊοη 

οὗ ἴδε ομδγδοῖες οἵ ἴῃε σοῃημεβὶ {ΠεῈῪ Ὀαυϊ 1] δοσοτά, δπὰ τπεγείοτε τπεὶγ 
Ροβίτἰοπ ἀοεβ ποῖ ργονε ἴπαὶ ἴπε ἐνεπίβ {ΠῸῪ τεϊαῖϊε οσουττε δ τῃς {πιὸ ἴο 
ψὨΙΟἢ [ΠΟΥ ἅσα δϑου θεά ὈΥ {πεὶγ ργεβεηΐῖ οοπῖεχῖ, ΟἸΠεγβ, ἐο]] ον ηρ ἴῃς [1|]ς, 

ν.15, ρυΐ τὰς ἐνεπῖβ τεϊδϊεὰ ἴῃ Τὰ. 1 “ αἴϊεσ ἔπε ἀδαῖῃ οἵ Τοβῆυδ." δ 80 ἀπιοῦρ 

Φ Τῆς οἰτἶε5 παπιεὰ ἴῃ 70. 186) ἀπά τῃοβ5ε οὗ τῆς Οἰθεοηΐίε σοηίεδεγαίίοη, 
705. οἱΤ; 5ες διαάε, ΖΑ͂ 7 Μὴ. ἱ. Ρ. 147; Βυάάο, ΑἰἸελέενγ μά ϑανιμεί, Ὁ. 17. 

1 Τῆς ρδᾶγδὶ]εἰβ ἰπ [05. ᾶγα ἴῆδη εχρ᾽αἰπεὰ 45 δηϊοἰραΐοτγυ; ἴῃαὶ ἰ5, ἴῃς δυῖῃου 

οἵὗ ἴῃαι ὈοΟΚ, πῃ παγτγαῖϊϊπρ ἴῃ σοηαιεβίς οἱ 15γαεὶ, ἕοσ ἴῃς βϑακε οὗ σοϊῃρ δίῃ 655, 

ἱπιτοάυςςά, ουἱ οὗ τῃεὶγ σΠῃτοποϊορίοαὶ ογάου, οεγίαὶπ τηΐηβ5 νυ ἢ νεγα ποῖ δοοοτη- 

Ῥ ἰϑμεα 1} ἃ Ἰαῖεγ ἔπιε; Αὐξ-, φκαεσί,, 3 (Ὀαι εἴ. 6), Οοσ:α ογά., Βα. ἘΠῸΘ,, Βτγεδηζ, 

ΒΔ., αἰ. Οἰδεῖβ, να ]ς ρυζίηρ ἴῃς ρτεαῖεσ ρατὶ οἵ ἴῃς ομαρίεσ δῆενγ ἴῃς ἀδδῖῃ οἵ 
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τοοάετη 50 Ϊαῖβ, Κα., Βα., Βε., (α88ὅ. ΤῊΪβ {{|Ὲ οἵ ἴδε Ἵδηοηίοδὶ εἀϊΐοτ (δες 

φομλη).}) 8, ποννενεσῦ, οὔ Ὧὸ δυϊμουγ. [π᾿ ροὶϊπί οἵ δοϊ, [ῃς 5ἰτυιαϊίοη ῥτε- 
βυρροξεά ἴῃ [υἀ. 1 ἀπὰ ἴπε ἰηναβίοη ἴμετε ἀεβογί θεά, ἰ5, ἰῃ [18 ομπαγδοῖοσ πὰ 
τεβυΐιβ, ἱποοποςείνδοὶς ᾿ξ ἴῃς Ἰδπὰ ἴῃ 4}} 115 Ἰεηρὶβ ἂπὰ Ὀγεδάτῃ μαὰ αἰγεδαν 

Ῥεεῶ οοπαυετεὰ πὰ ἰἰ8 ἱπμαδίϊαπῖβ εχιεγπιί παῖε ὉΥ ]οβῆυα. γε τεφυΐτς, 
αἱ Ἰεαϑβῖ, βοπης τείεγεπος ἴο {με τενοϊυζίοη ΕΥ̓ Μ᾽ ΙΘὮ 411 ἴῃς τεβι} 5 οἵ Τοββυδ᾽ 5 
νυδῖ5 ἡγεῖς ἰοβῖ; ψε πιυϑὶ Κπονν Ψ8ο βονδὰ ἴπε ἰαπὰ νυ ἀγαρσοπβ ἰδεῖῃ, ἐμαὶ 

πῃ ἴδε ρῥίαςς οὗ ἴπε ρορυϊδίίοη Εἰς ἢ [οβυα ἀεβίγογεα, --- τηᾶπ, ννοπιϑῃ, δὰ 

Βα, -- ἀποῖδεν ρεπεγαϊίοη Ὀεϊίεγ δὺ]ς ἴο ἀείεπά ἰἴ5 οὐνῃ βργᾶῃηρ ᾧρ ἱπ ἃ πίρῃϊ. 
[πη ἀείδυϊι οἵ (5, ἴῃς σοπηπιεπίαϊοτβ πὰ ἢἰβιοτίδῃβ ψῃο ἱγεδὶ 7. 1 ἃ5 ἃ οοῃ- 

τἰπυδίίοπ οἵ [με ἰβίουυ οὔ ἴδε σοπαμεϑὶ δἰϊεγ ἴῃς ἀεαῖῃ οἵ Τοβῇυδ ἃζε οου- 
φἰταϊπεὰ ἴο τεάυος ἴο ἴπε υἱἱετπιοβὶ ἴῃς εχίεπί ἂπὰ ἱπιροτίαπος οἵ 7 βῆυδ᾽5 

νἱοϊοτίεβι Τῶεβε νἱοϊοτίεβ, ἰξ 5 βαἰὰ, ὑγοκε ἴπε ρον οἵ ἴῃῆες Οαπαδηΐϊε 

ςοπίεαετγαοϊεβ ἱπ ἴπῸ ποῖ δπὰ βουΐῃ, 80 ἴμαῖ ΤΠΕΥ̓ πὸ ἰοῆρες ῥτγεβεηίξά ἃ 

ἐοττηϊάδοὶε ἰτοπὶ ἰπ ἔπε Πεϊά, Ὀὰϊ ὮΥ ΠΟ πιεᾶπϑ γεβυϊτεὰ ἴῃ ἴῃς ϑυθ)αραίίοπ οὗ 

4}} Ὁαπᾶδπ. Τῆς ἰοτίβεά ἴοννηβ ἀεῆεὰ ἴπε ἱπνδάστβ, οσ γετε βρε}ςα !γ τεσον- 
ετεὰ ὃγ ἴμεπὶ. ΑἹ] ονεῖ ἴῃς Ἰδηὰ, 858 βοὺῃ ἃ5 ἴῃς ἢτγϑί ννὰνς οἵ οοῃᾳιαβί ραββεὰ, 
με Οαπδδηῖζεβ γαϊβεὰ {πεῖς μβεδὰβ ἀραῖὶπ. Τῆς τεάἀυοσιίοη οἵ ἴῃς 5ἰτοηρῃο 5, 

δηά ἴπε οοσσυραίίοπ οὗ ἴπε ἰδυγουΥ δἱ]οϊϊεὰ ἴο βδοῆ, ννὰβ ἰείς ἴο ἴῃς τγῖρεβ 

βενεγαγ. [Ι͂ὲπ [Π]5 ἴαβϑίκ, ϑοπὶς ες πιοσε ρεγβίβίεηϊ δπὰ ϑβυςςεββίυ ἰἤδῃ 

οἴδετβθ; δοῃης βοοῇ Ἵδπὶε ἴο ἴεγῃβ Ψ ἢ ἴῃς ΡεΟρΙὶς οἵ ἴπε Ἰαπά. [ἱ 15 118 
Ῥβαβε οἵ ἴδε 53ἴγσυρρ!ε [παῖ ἰ5 ἀεβογι θεὰ ἴῃ [ιἀ. 1. ΤῊςε Παγηοην ἴπ5 ἐϑδὺ- 

1ι58ῃεὰ Ὀεΐνεςη 705. δῃὰ [ὰἀ. 15. ΟὨΪΥ αἰϊαἰπεὰ ὈΥ 5υϊβεταϊτηρ ἴον [με βίοτυ οἵ 

ἴδε οοπαυεβῖ ἰῃ 705. 10-12 8 γαϊϊοπα)] ϑιὶς νογβίοη ν᾿ ὩΙ ἢ 5 88 ἱἰσγεσοης 80]ς 
ψἰ τῆς ἴεχὶ οὗ 708. 88 [υἀ, 1 ἰἴϑε![. ΟΥ̓ 500} ἐγ 1655 νἱοϊοτίεβ 85 ᾿ς 811 ἴῃς 
ψοσκ ἴο ὃς ἀοηε ονετ, οὗ βίγοῃρῃοϊ 5 ἀπουράπεὰ, ογ σαπδδηϊΐϊεβ Ἰεῖς ἴο ρσαττίβοῃ 

τβεπι, ἴῃς Βοοκ οὗ Τοβῆυδ πον ποϊῃίπρ. Τῆε τερίβῖετ οἵ [οβϑῃ δ᾽ οοῃηυεϑβίβ, 
ἴδε οἰκτίεβ ν] ἢ Βς σάνε ἴο ἴπε {π|ῦε8 οὐὨ ϑτ86ὶ ἔοτ ἃ ροββεβϑίοη (ες. 12), 
ςοηίαϊπϑ8 ποῖ ΟΠΪΥ ἴδε παπιεβ οἵ ἴπε οἰτίεβ νῖο ἢ ἴῃ 7. ἀ. 1 τὲ ἴακεη Ὀγ ἴῃς 
βενεγαὶ ἰτὶρε5 (Ηεὔτου, Πεδῖγ, Βεῖμ 61), αὶ οἵ ἴῃε ἔα πιοτεὲ πυπιετοῦβ οἰϊίεβ 

ψἰς ἢ, 45 ψῈ Καον Ὀοῖῃ ἔγοπι [υἀ. 1 δηὰ [ἴῃς Ἰαῖεγ Ὠἰβίοσυ, τεπιαϊπεὰ (απαδηΐϊϊα 

ἔοτ φεπεγαδίϊοῃβ, --- [ἐγυβαϊετη, ἀἊζεσ, Τδαπδοῦ, Μερίααο, εἴς. 

7.4. 1 σαπ τῃπεγείοτε οὔ] Ὀς υπάετϑίοοά ἃ8 ἃ πἰβίογυ οἵ ἴῃε ἢἤγϑθὲ σοπαυδϑῖβ 

δῃὰ 53εἰ επιεπῖβ οὗ ἴῃς βγϑεὶϊτς {τὶ 65 τῇ Νεβδίεγῃ Ραϊεβίϊης, ἃ οουμηίεγρατὶ ἴο 
τε Βοοκ οἵ Ϊοβῆυα, ννοβε τεργοβεπίδϊίοη ἰΐ σοπίγανθῃεϑ αἱ 41} εβϑεηιίαὶ ροϊηῖϑ. 
80 διυά,, Υε., Μεγ., δἴΑ., ΟἹ ΚΠ1. Ρ. 66 τ.; Κυε., Βα., Κιιι., Ητ., (ο. 

ἴῃ βρίϊε οὔ {πε ἰμπάαπιθηϊαὶ σοηιγϑαϊοϊίοη, μετα ἃγε βιτκίπρ ἀρτεεπιεηῖϑ 

θεΐνεεπ ἴῃς 5ἴοτγ οἵ ἴῃς σοῃαααβῖ ἰη [05. ἀπὰ [π4. 1. Τῆς 5βίγυρρ]ε Ὀερὶπϑ ἱπ 

τὰς βου (Αἀοηΐ-Ζεάεκ, Κίηρ οἵ Τεγυβαΐεπι, πὰ Αἀοηΐ-θεζεκ, ψγῃο ἀΐε5 αἵ 

7ετυβα]θπι); ἴῃς 5βειἸεπιεπί οὐ 78} ἀπά ἰΐ5 αβῆηεὰ ο]Δη5 ἰ5 (ο]]ονγεὰ Ὀγ ἴμαὶ 
οὗ ]οβερὰ (7οϑ5. 146-15 151-12. 18.19 16}. 1..14-18); τῆς οἴβετ {τδε5 τε ργονϊ ἀεὰ ἕοσ 

7οβῆυδ, πᾶνε τοίεττεα οετίδίη οὗ ἴπε Ἴνθηῖβ παγταίβα ἰῃ ἰΐ τὸ ἴῃς ᾿αϑὶ γεασβ οἵ ἢΐ5 
|πε| 50 σμγίγαευ (ν.5-16)͵, ΕἸοΒἢ. (ν.10515)͵ Βοβηυστεσ (ν. 04. 32)); οἵ νἱϊμοαυῖ διἰεπιρί- 

ἰηρ ἴο ἀϊξοτίπιίηαίς, ν. ᾿σβηρεγκε, ΔΒ], 
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Ἰαῖες, δηὰ ἐμεῖς βιδπάϊην ἰ5 ἀϊβετεηῖ ἔτοηι [μα οὗ [Ὡς στεδῖ ϑουϊβετῃ δπὰ οεηῖταὶ 
ἰτῖθεβ. (105. 1818), 705. 11 5 ἀῃαυ οι ΠΔΌΪΥ τεϊαϊεὰ ἴο 7.4. 4 (7 οἵ 
Ηζου), 85 [οβ. 10 ἰ5 ἴο [υὰ. 16, ὙὍΒε δοοουπὶ οἵ ἴδε σοπαηυεβὶ ἴῃ Ποβῆυδ ἰ5 

ἴδε ρῥεοάυοὶ οὗ βιςςεβοῖνς {Πεο]ορίοαὶ τεσοπβίγιςϊοη5 οἵ ἴῃς Ηἰδίοτγ. 115 Ὀαϑ515 

ΒΕ. ἴο πᾶνε Ὀεεη ἃ τεϊαϊίοῃ οἰοβεὶν δκίη ἴο ἴπε οτἱρίῃαὶ οἵ 7υἀ. 1, ᾿ξ ποῖ 

ἰάεπεῖςαὶ νν 1; Ὀὰϊ τμῖ5 Βἰδίοτίοαὶ Ὀαβὶβ ἰδ σοτηρὶ εἰεὶν ἱγαπβίοσιης ὉΥ ἴῃς 

αϑουριίοη οὗ ἴδε ἀοΐηρβ οἵ ἴῃς δενεγαδὶ {τἴδε5 ἴο 4]} 15γδεὶ, ἀπὰ οἵ ἴμε Ἴνεηῖβ 
υἱ βϑυοςοεεάϊην ρεπεγδϊίίουβ ἴο ἴῃς ἢιβὶ ρετίοά οἵ ἴδε ἱηνδβξίοῃ, δῃηὰ ΟΥ̓ ἴδῃς 

βυνπιτυϊτοη οὗἩἨ τς τμεοϊορίοαὶ ἰάθαὶ οὗ ἃ οοπᾳιεβὶ ὈΥ ἴῃς ρεορὶς οὗ Υδινε ἢ 

ἴος ἴῃε βοῦδσ τε! γ. 

Ι. 15, 1100. --- γεν ἐλε ἀξαίὰ 97 ϑοελμα) οἴ. 7ο5. τ᾿. Ετοπὶ 
τῃ6 Βδηὰ οὗ ἴπ6 σαποηίοδὶ εὐϊῖοῦ ἴο ἀϊνίάς [ῃ6 Ὀοοῖκ8 οἵ 05. δηὰ 
7.4.5 ὝΓΒε ἀδαῖῃ οἵ 7οβῆυδ τηαγκεαὰ τῃς εἷοβθε οὗ ἴπε ρεγὶοά οἵ 

ςοηαααβῖ, 85 ἴῃ οἵ Μοβεβ (Ὀιϊ. 3457) ἴῃς επὰ οὗ τε Εχοάυβ ἀπά 

ΔΏΘετηρ. Τῆς αἰνίβίοη 15 ἰῃεσγείοσε ἃ ἠδίυγαὶ οὔ, δηὰ τῆς {{|Ὲ 

βίδηἀβ ἰῇ ἃ βυ ϊαθ]ε ρ]δος δες 705. 242. 5.7 ΨγΠδῖ ἱπιπηεα δεν 
(ο!ονβ, μόννενοσ (1}"-- 26), ἀοεβ ποῖ τεϊδῖβ τῃΐηρβ νης τοοκ ρῥἰδος 
δἴεσ ἴῃς ἀδδίῃ οὐ Τοβῆυδ, Ὀὰϊ 15 ἂη δοοουηΐ οὗ πε ἰηναβίοη οὗ 

Οὐδηδδη δηά ἰϊβ γθϑ 5, Τα Πρ Ράγα}]ε] το [05., θαϊ ψίνίηρ, ἃ ΠΟΙΙΥ 

ἀϊβετεηὶ τεργεβεηϊδίίοη ; 5εὲ6 ἀῦονε, ῥ. 7-. 

Ι. 10-8. ΤΊιο Ιδγδϑὶἑῖθα ἱπαῦΐτο οὗ [Π6 οὐδ016 τ μδῖ ἔχ ῖθ0 5}}4}} 
ϑγεῖ αἰΐδοϊκ ()6 δ μδδηῖῖθα. Ζπάδῃ 15 ἀδεὶσηδίθα, δπᾶ, πιο κίὶπρ' 
ΘΟΙΏΣΩΟΙ ΟΔ 80 Ἡ1Ὲ βίπηθοι, ἱπναᾶὰθα ἴΠ6 Ἰαπὰ. ΤΊΘΥ ἀοίοθαϊ δηὰ 

οδρίπσο Αἀοπὶ-Ὀοσοκ. 

ΤῊΕ οτἱρίμαὶ σοππεχίοη οὗ 1ἷΡ 15 Ιοβῖ. [1 πιυβὶ πᾶνε Ὀδεῃ ῥσε- 
οεἀεά αἵ ἰεαϑὲ ΌΥ δὴ δοοουηῖ οἵ [ἢ ρᾶβϑαρε οἵ ἴπε [ογάδη δηᾶ ἴῃ68 
τακίηρ οὗ 7 ἐγίοῆο, ἴῃς σειηδὶηβ οὗ το ἢ ἀγα ὑσο Δ ΌΪΥ 51}}} ἴο Ὀ6 
τεοορηϊΖαά ἴῃ ἴῃς σοτηροβὶῖς παγγαῖῖνα ἴῃ [οβ. ; βϑιθδρ5 8]50 ὉΥ ἃ 

ΡΓΘΙἰμᾶσυ αἰνιβίοη οὗἩ ἴῃς ἰαηά ἴο Ὀ6 σοπαυετεὰ (ν.. ὙΒθίμοΣ 

6 5ῃου]ὰ αἰβο ἱποϊμάε δὴ δοσουης οὗ ἴῃς ορεζαϊΐοῃβ δραίηβί Αἱ 
(105. 8) δηὰ τῆε οἰάεβὶ νεσβίοῃ οὗ ἴῃε στιιϑεὲ οὗ ἴῃς αἰθεοηϊε5 

(705. 9) ἰ5 πιοτα ἀουδιί]. ἢ 

5. 5ες Ποοτῇ. Ὁ. 17, Δ εβρ. Ῥαίΐης, δεῤιοίλεεα ϑαεγα, τϑοὶ, Ὁ. όζα ἢ. Α 5οπιε- 
ἢ δὶ 5ἰ πλ τ συσρεϑβιίοη 5 πιαὰς Ὁγ Ζίορίετς, Ζεοὶ, ἀὀλαπάλμηρεη, ἱ. (1791), Ὁ. 282. 

Ἐ ΤῊ δπαΐηρ οἵ 705. 24 ἰ5, ποννενεγ, [1561 ῬγοῦδΟΪν τεβίογεα Ὁγ ἰῃς δαἀϊίογ ἔγοπὶ 
704. 485-10; Ξεε δῦονε, ἢ. 4. Τῆς παίυγαὶ ρίαος ἴοτ (Ὡς {|6 ἴῃ τς οτἰρψίπαὶ οοπίεχι 
νου Ὀς Ὀείοτε ]υἀ. 211, 

Ζ 8ὅεε οἱ ἴδεβε φυεδίοηβ, Μεγ., Ζ.4 ΤῊΝ ἱ. Ὁ. 1:36; Βυ., Δέρλδε μνᾶ δανενεὶ, 
Ρ. 50; Κι, Ο47. ἱ. τ. Ρ. οἡς δ΄, 



1.1. ΓΙ 

1. 7ῆε 7γαεδές ἐπφιίγεα 97 Υαλευελ] σοηβαυϊτεα τΠς οτδοὶς οὗ 
Υ.; οἷ 185, Τῆς ρῆγαβε ἄἀοεβ ποῖ οσοὺσ ἰῃη ἴῃς Ηεχαῖθυσῃ, ἰῃ 

φβὶο ἢ ἴῃς ΟἿΪΥ τεΐδγεηςς ἴο ἴῃς σοηϑαϊδτίοη οὗ ἴῃ ογδοὶβ (Νὰ. 2) 
Ρ,) ἰ5 ἀἰβεγεην Ἔχργεββεά. [ἱ ἰβ υϑεὰ ποῖ ΟἿἱὺ οὗ ἴῃς οσδοὶβ οὗ 
Υδανεῃ, Ὀαϊ οὗ ἃ “ βίοοκ᾽ (Η5. 412); τεταρῃΐπὶ (ΕΖ. 215); τηδη65 
(τ (Ὡς. τοἱδ). [κ 5 βαΐυγαὶ ἤδσε ἴο [Π]ῺΚ οὗ [ῃ6 ΡὈΓΙΘΘΕΥ οτδο]α (185 
τι 5. 22.08.15) ΣΟ ΌῪ ἴῃς ἐρῃοά (1 8. 23) 307), οἵ υτἷπι δηα {πυτητηΐπὶ 
(ι 85. 145 (Ὁ). Α5 ἴῃ τῆς Ῥεηϊαίευοἢ της ἸαιίοΓ 15 ἰὴ [6 ἤδηᾶβ οὗ 
τῆς Ηἰρφῇ Ῥηεβὶ οΪυ, [εν ϑἢ δηα ταδην (γι ϑιϊδη ἰπιεγργεῖουβ πᾶν 
ἰηξειτεα τῃδϊ ἴῃ6 ταβροῆβα οἡ τῃϊ5 οσοδϑίοη 5 ρίνθῃ ὈΥ ΡῃΪη6458, 

80ηὴ οὗ ΕἸδαζασ," Ὀυϊ ἰτ ἰΒ υηϑαΐθ ἴο δϑοῦῖίε [5 ἰηϊθητοη ἴο [ῃ6 

δυΐμοσ, ῇοῸ πλοῦα ῥσοῦδὈΪΥ ἢ85 ἰῃ τηϊηα ἴῃς οσδοὶς δὲ ΟἸχαὶ (23), 
Ἰοὴρ οης οὗ ἴδε τηοβῖ ἐτεχυθηϊεά ΠΟΙΥ οἷδοθβ. Ὅῆα [5γαθ] [65 ἃγθ, 

οἵ οουχδα, ἴπ6 {Π065 ΜϊοὮ 566 νγεϑὶ οὗ ἴῃς Τογάδη. Τ ΤῊ βἴοτυ 
ΒΊΡΡοβεβ ἴδει ἐποαπιρεά τορεῖδοσ ἴῃ ἴῃς ῥἰδίπ πδᾶγ }6γῖοῃο (15) 
δῃᾷὰ ΟἸργαὶ (21), ἔτοπῃ ννῃϊοἢ ροϊηϊ ἴΠ6Ὺ βεραγαῖς, ᾿δῇ δηὰ ϑἰπιθοι 
ἴο ἰηναάς ἴῃ6 βουῖῃ, Τοβερῇ ἴο ὁσοῦρυ ἴπε σεηΐσαὶ Ὠἰρῃ]δη 5. 

Τρμδῖ ἴῃς {τῖρεβ, νυ Βῖς ἢ Ὀείοτε ἴῃς ἀεαῖμ οἵ Τοβῆυδ μαὰ ἰαἰκεῃ ροββεββίοῃ οὗ 
τδεῖγ Ραγια!ν βυδ) υραϊεὰ 4] οἰ πιο πῖβ, πον με] 4 σουῃοὶ! δὲ ΘΒ1]ΟᾺ (Ρτοςορ., 

ἃ [8Ρ., Βα.) ἴο ρίδῃ πιεάβυγεβ ἀραϊπβὶ ἴῃς (δηδδηΐεβ 80 ψετε Ἰεῖς ἰπ [πεῖς 
5ένεγαὶ ἰετγίτοτιεβ; ἴπδὶ ἔτοπὶ ἴμ6 σουηοῖ! ἴΠεΥ τεϊυγηθὰ ἤοπις δπὰ ορεπεὰ ἃ 

βετίεϑ οἵ σδιπρδίρῃβ 'π ἀἰβεγεπὶ ραγίβ οἵ (με ἰδηά, [πάῃ τπακίηρ ἴῃς ἢγβὶ 
δἰίδοκ (Βδ.), ἰ5 ἃ βρτηεηὶ νἱἴουὶϊ ἴῃς 5! ρῃίζεβῖ νγασγαηΐ ἴῃ ἴῃς ἰεχί. 

ΤΠ ΕΙΣ απαϑίίοη 15 ποῖ, ῬἿηο 5}4}} Ἰεδά 1 ἴῃ ἃ Ἰοϊπὶ ἐεχρεαϊοη ἢ 
οσ, ας {τπῦ6 5}4}} ἢανε 6 Περεπιοην ῦ 8 Ὀυῖ, ἡγηαϊ {π|ὃς 5}4}} 
ἢτϑὶ ἰηνδάδ [15 οὐ γαρίοη ἢ}! 85 τῇς σεβροῃβε δηά τῆς ἐο]ονίης 
πδιταῖίνα Οἰθαυν 5ῆονν, ἀπά 85, ἰηάἀεεά, τ6 ἰδηρυασεα γεαυΐγαϑ. ---- 
7Ζλε Οαπααρς} σοἸ]ονε πάπα ἔοσ {πε ἱμμα ἰτδηῖβ οὗ της ἰαπὰ ; 
866 Οἡ 35. Τῇοβα ψἢο βηὰ ἴῃ [π4. τ ἃ σοπιϊηιδίοη οὗ [πε Ὠἰβίοσυ 
ἴῃ 705. ἀγα σοπιρε]!εά ἴο Ἔχρ᾽δίη ἴῃ 6 ννογὰβ. οὗ [ῃ6 (δῃηδδηϊτεβ Ψῆο 
τοτηδίηδα ἀηδυραπεα ἴῃ τῃ6 ἰεττίϊοσν οὐὁἨ [ἢ6 βενεγαὶ {τρε5,4 δὴ 

5 ΕἸ, [05., ἀῶ. ν. 2,1 ᾧ τ2ο; οἵ. 7υἀ. “οὐ, ὙΤῆς ἀδαϊῃ οἱ ΕἸεδάζασ ἰ5 τοοογάςά 
ἴῃ 705. 488 (οἵ, δ) ἰπ οἷοβε οοπποχίοῃ νυ ἴδαὶ οὗ 7οβῆυδ. 

ΤΎΜΒαΙ 18εὙ νγεγε δοοοτηραηϊεὰ δἀπὰ αἱάεὰ ἴῃ ἴδε οοπηυεβὶ οἵ ἴῃς ἰαηὰ ὃγ ἴδε 
οοπίηρεπι οὗ τῃς {πδε5 εαϑὶ οἵ ἴῃς Ἰογάδῃ ἰ5 ἴῃς γεργεβεηίδιίοῃ οἵ Εὶ ἀπά Ὁ. 

Ζ ΦΈΣ, Αὐυρ., οἴδεν ΕἾ, ᾧ ΕἸ. 705., Εὐϑεῦ., ΕΡὮτ. 5.γγ., ϑοδτ., Ἐνν. 
Ι| ΚαῦΡ., ἃ {ωὑτα, Μαβίυϑ, Ὀσι5., ΟἸδ,, τιοϑὶ πηοάδγῃβ. 
{ ΡῬζοζορ., ΚΔΌΡ,., ΒτεηΖ, δῃὰ πλϑηγ. 
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ἰηϊἰετργείδιίοη νι ϊοἢ 15 πε ΠῚ ννατταηϊθὰ ὉΥ ἴῃς ἰεχὶ ἤδΓα, ΟΣ 

σοηβοηδηῖ ΜΠ ἴῃς τεργεβεηϊαίίοη οἵ 705. (εἴ, 116 )."- 2, Τῆς 
οὔδοὶς ἀδϑιρηδῖθβ [α4ἀΔἢ. [Ιἢ 705. 4150 ἴῃ6 ἢγϑὶ νἱοἴογιεβ οὐ 1ϑγδοὶ 
δῖε ραϊηεὰ ἰῃ [6 βου ἢ (οἢ. 10), δῃηὰ Τυάδῃ 15 ἴδε ἤτγϑθι οὗ ἴῃς 
{π0ε5 νγεϑὶ οὐ ἴῃς ]ογάδη ἴο τεοεῖνα ἰϊ5 δ οἰτηθηΐ (οἷ. 14. 15). 1 
885 Ὀδεὴ βυρροϑβῖθα ἀρονα ἴπαὶ [ῃ6 δυῖποσ οὗ [οβῆσα μα Ὀείογα ἢΐπὶ 

Δῃ δοσουπηΐ οὗ ἴῃε ἱηναδίοη οὗ (δηδδῆ βἰγοηρῚν τγοβειὈ] ηρ [υἀ. τ. 
ὙνΠμεῖμεσ τηϊ5 ργεοεάεηοε οἵ Τά δῇ, Κα ἴπῈ ρατῖ δϑβιριεὰ ἴο [δῇ 

ἴῃ 75 βίοσυ οὗ Τοβερῇ δηᾶ ἢϊ5 Ὀγείῃγεῃ, ἰ5 ἴο ὈῈ διτπυϊεὰ τὸ τῃ 6 
7υαδῆϊτε οτὶρίη οὗ ἴῃς παιταῖϊνε, οὔ ὙΒΟΙΏΕΥ ᾿ξ τηΔΥ ργέβογνα ἃ 
Γοπλϊηἰβοθησς οὔ τῃ6 ἔδοϊ ἴῃαὶ [πάλῃ ννγὰ5 ἴῃ6 ἢτγϑὶ οὗ τῆς {τἰδ65 ἴο 

Θϑ[ Δ] 5 1561 ἴῃ Οᾶπαδη, οσδηηοὶ νν6}}] Ὀς ἀεοϊά αὖ --- 3. 7μάσλ 

σαί 10 δίνισοτ ἀξ ὄὀγοίλθν} ατίχαα ἐτῖθυ5 δά ἰτθατα (Αυ6). ϑίπιεοη 
85 ἴῃ ““ Ὀτοίῃεγ᾽᾽" οὗ Τυάδῇ, ποῖ ΟἿΪΥ 85 4}} ἴῃς {π|ῦε8 οἵ 1ϑγδαὶ 
μέγα Ὀγείηγεη, Ῥὰϊ ἴῃ ἴῃς οἰοβεσ Κἰμάγεα οὗ τ6 1,βαῇ {γιρ65 

(ξεη. 2933. 35). Ὑμε βεδῖβ οὔ ϑίπηδοη ψεσαὰ ἴῃ ἴῃε βδϑουτῃ οἵ Τ[ιάδῇῃ ; 
ἰϊ5 τοννῃβ (705. 19. 5) ψεσα 4}} νη (ἢ ς Πἰπλ115 οὗἩ Τυἀδῇ, δηὰ ἴῃ 

705. τς 5. 2. ἀγα ἱποϊυἀεα ἴῃ της ἰδὲ οὗἩ ἴῃς Ἰαϊίθσ τε (οῇ, 4|50 
τι ἢν. 453). Ου ϑιἰπιδεοῃ 866 ἔυγίμεσ Ὀεῖον, οἡ ν. 7. 7υ64ἢ 
ῬΙΌΡΟΞΒΕΘ5 {ῃαΐ {ΠΕῈΥ ἀπϊῖα {ΠΕ ἔοτοαβ ἴου ἴῃ ἰηναβίοη, ἤτϑὶ οἵ ἴῃς 
τεττ ον οὗ Τυἀδῃ, ἀπά ἴδῃ οἵ ἴπΠ6 πιοσῦα βουίῃεγῃ ἀϊδίσγιοϊ νηΐ ἢ 

(6}1] το ϑίπηβοῆ. Τὴδ ψογὰβ ἱπρὶν ἰμαὶ τῃ6 ἰηναδίοη Πδά ηοῖ γεῖ 

Ῥερυῃ; τῃ6 ὕνο {π|ῦε5 ἀγα Ἔποδιηρεά, ἢ ἴῃς οἴμεῖβ, δἱ ἃ ροϊπηί 

ουϊϑάς οὗὨ ἰῃς τεγγοσυν ἢ ϊο ἢ ΤΠΕΥ βα 5 α ΘΠ ΠΥ οσσυρὶίεά, Αἱ 61]- 

Βαϊ, 1 ἂβ ψὲ ᾶτε ἴο ἱπίεσ οΐ ΟἿΪΥ ἴτοτη δ' Ὀπὶ Ργο ΔΌΪΥ 4150 ἴγοπη 

705. 14-1ό; 5ε6 Ὀεῖΐον. --- ὅμο γῖν αὐῤοἠσα {6 »71107}} ΓΘ {065 

80 ὕρΡ, ποῖ ἴω σοῃαιοΓ ἴοτ {ἘΠ 6 πηβεῖνεβ ἃ ἰοῖ, ὃ Ῥυϊ εδοῇ ἴο σοηαΊΕΓ 

115 οὐνὴ ἰοῖ. [Ιἰ 15. οἰδαγν ργεθυρροβεα ταὶ ἴἤεγε νγὰβ δὴ ὑπάετ- 

βἰδησίηρ διηοηρ ἴῃδπὶ Ὀείογε ἴῃ6 Ὀερίηπίμρ οὗ τῃ6 ἰηναβίοη ἴῃ 

ΜΏαὶ αυδΙίοι δᾶοὴ γὰ5 ἴοὸ 566 ἰἴ5 ἰοσῖπῃθ, ἃ ργα τα ηαγυ αἰν βίοη 

5. ὅεε δῦονε, ἴῃς αὶ ποῖς, δπὰ ἢ. 8 ἢ, 
11 5 τἰπουγῆϊ Ὀγ βοπιε βοῃοίαγβ ἴπδἱ Τ᾿ ἄδῃ επίεγεα ἴῃς Ἰαπὰ, πο ἔγοπι ἴῃς ςδϑβῖ, 

ἃ5 ἰ5 δϑϑυπηδα ἴῃ ἴῃς ραϑϑᾶρε Ὀείογε 5, ἱἰπ ἀρτγεεπιθηῖ ἢ 411 [6 οἴἢ δ βοῦγοθϑ, 

Ὁαυϊ ἴτοπι ἴῃς βου (ταί, ϑέριφοη, Ὁ. 15. ἔ., Κυεη,, [μπὰ, Τίεϊς, Ποοτη. ; οἴ, Βυά,, 

Αἰολίεν τ. δανεεῖ, Ὁ. 41). 1] ἀπὶ ἱποϊμεὰ ἴο (πΐηὶς τῃδἱ 115 ἰ5 ἴγὰς οἵ (δ! ςῦ, Ὀυϊ ποὶ 

οἵ ]υάδῃ ; 5ες Ὀεΐουν οἡ ν.10. Ὁ, 

ΤΝοὶ δἱ ϑῃεἊεοῆεπ (Βε.), οτ αἱ 5ῃΠ9ὴ (Βα.); ἴῃς οσοπημεαβὶ οὗ 15 γτορίοῃ ὈῪ 
7οϑερὴ 44|15, αοοοτάϊΐηρ ἴο ἴῃς τεργεβεηϊδιίοη οὗ οὐὖγ σῃμαρίεγ, αἴεσ (ῃε ἱηναβίοῃ οἱ 

τῆς ϑουΐῃ Όγ 7 υάδῃ. ᾧ ΜΜεϊμαυβεη. 
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οὗ ἴπ6 ἰαῃά το Ὀς σοπαυετθά.".͵. [Ιἰ 8 ρσόθδῦ ες {πδῖ ἴῃ ἰΐ5 οτρίπαὶ 
ςοηπεοχίοῃ, ν.ἷν νψὰ5 ργεοθάθα ὉΥ δὴ δοσουηΐ οἵ 1ῃ15 ραγοη, δηὰ 
Ροϑβϑίδ!ε τὶ ἴγασθβ οἵ 15 δοσοιηΐ τπιᾶγ 6 ἰοιιηά ἰη 05. 1455 τοἰξ. 
(7υ64}} δπὰ τ6᾽ξ (7ο5ερ). [{ 15 ποίθινοσίῃγν ἴμαῖ ἴῃ [05. 14-τ6 
ἴῃεϑε {ΠῚ 065 ΟΥ̓ ἕνα {ΠΟῚΓ τουγοΟΥΥ δϑϑρηθα ἴο ἴθ δὲ Οἰϊραὶ. 
Ιὴ ψηδῖ τηᾶπηθῦ ἰῃ6 δυῖμοσ οἵ [υἀ. τ σοποείνεα (ἢ 5. αἀἰνϑίοη ἴο 
Βανε Ὀδδη πιδάβ, ψὲ σδῃποῖ σογίδί ΪῪ τα κα ουΐ ; ἴῃ τείδγεησα ἴο 

τῆ. οτδοῖε (ν.}2) δηὰ τῆς ἴδ “ δ) οἴπγθηῖ " βυρρεβί ἴπε βαογϑὰ Ἰοῖ ; 

οἵ. 7ο5. 1859 ΨὙΥΒΟΙΒΕΙ βυςἢ ἃ ραγτίοη οὗἩ ἴῃς Ἰδηα δοίπα!γ ἰοοῖκ 

Ρίδςε ἰβ ἃ αυεβιίοη ον ἢὨἰβίου δὶ οὐ ἰοἴϑτῃ ; Ὁ τῃ6 ἰδηριαρα οὗ [Π6568 

νεῖβεβ ἰεᾶνεβ η0 ἀοιδι τῃδὶ ἴῃ 6 διυῖποσ 50 γεργαβθηϊαά [ἴ. 

1. πη ὈΝΦ, ὈΠΟΝΣ ὉΝΦῚ 18 2018. 38.327, ἔγχεα. (11 1.) ἴῃ ὅ6πι. Τῆς 2 ἰ5 
οτἰρίῃα!ν Ἰοοαὶ; οὗ, 5 Φ τ, ὃν φῦ, ἃς. --ο ὃν πὉ}] μιαγελ πῇ ο, σραΐηεί. ΤΣ 
Βοβίϊε βεῆβε, οἴϊζεπεν ἐχργεββϑεὰ ὉΥ "», 13 5υβης ἐπ ]Ὺ ἱπαϊοαῖεὰ πὶ ἴπε οσοπηίοχῖ; 

οὗ, 2 πῦρ, ἐπυααάφ (ἃ τερίου, σουπίτγυ), ν.8 Νὰ, 13} 15. 75. --- 5} εχργεββίηρ 
ἴῃε σοπηπῖοι ἰηϊεγεβῖ; οἴ. Ὠς. 3202 γε 8που]ὰ πούς ἐκεῖν 880, ψῇο οὔ υϑ. 

--- πῦπλ 2] 1ἰτ| σέ δάε δερέππέηρ. τολτ (ἰηξ, ἢν οὐ σῶν, δε) ἰ8β ποῖ υβεὰ 
οἵ ογάεσ 'π ρἷδοα οὐ γᾶπκ δυΐ οἵ ἱησεριίοη ἰπ {ἰπιε; οἵ, 1018 ἼΦΝ ΦΙΝΗ Ὃ 

ΠῸΡ 5,33 Ὀγίστῦ ὕπο, γῆ ΜΠ Εγβὲ διίαος [μ 6 Απιπιοπίτεβ. ἢ -ττ 2. γ ΝΠ ΠΝ ΠΣ 
γ1}2] 7 αἰεέϊνεν...... ἵμίο ἀϊς βοῖυσα, ρῖνε ἃρ ἴο Ὠΐπι, ν.5 214 210 47 δηά οἴϊεπ, 
Ἔβρεςοίδ!ν ἴῃ ἴῃς ἱπίγοάυοίίοπβ ἴο ἴῃς 5ἴογίεβ. οἵ ἴῃς ὑυάρεβ, Εχ. 238) 705. 2143 

ἃς. Τῆς ρ΄. τεργεβεηῖβ ἴῃς ἔαϊυγε 88, ἰῃ ἴῃς (πουρῃϊ δηὰ ρυγροβς οὔ ἴδε 
βρεᾶϊκεῦ, δίγεδυ δὴ δοσομιρ 5ηεὰ ἰαοῖ, Δ ἀπδ]ίεγαῦ]ε οεταϊπῖγ; Ὀγδ ὃ 13, 

(ε5.35 ὃ τού, 3 α. --- ὃ. .5.2] ἐμ οογέφης γέφαρε (Αὐρ., Ἀ,.,Ε), ποῖ ἐρ τογίε σια 

( Δ.» οδά. νἱυγ. οὐὰ. Β4.). 5) 5 σἠϊοέσιεη!, αἸ]οῖτεἀ ροτίϊοῃ οἵἉ τεττίτοτυ, [ο5. 1714 7, 
ἐνδηζυδιὶγ, κε κλῆρος, ῥονίΐονε, ἐείαίε. --ττ ἼΣΡΤ «νιν ΛΌΓΟΥ εν. ΠὉ}] φὺ τ τυίὰ 

»δ. .. ἀπαὶ οί τς βρήδ... απα 7 τοῦ ρὸ τοίίὰ ἑάεε. Βιάάϊηρ ἀπά ῥτοπιΐῖβε, 
οἴ. να, με τῃε δ᾽ ἀϊηρ οὐ αβϑκίηρ οἴδυβε 5 ἔεϊ: ἴο δε Ἰορίςα!ν ἀερεπάςηϊ, 
δυςἢ β5επίεηοεϑ ρ84535 ονεῦ ἱπίο ἴῃε οἶδ858 οἵ σοπάϊἰοπα]ϑ, Π{ γοὰ σρὸ ψΠΠ τὰς, 1 

11 ρὸ ν τ γου (Ράαυ], δνήπείρβίοη εν ϑρῤγαςκλρεεελίελέει!, Ρ. 124). 

4. Τῆς νεῖβε ἰβ Βι ρεγῆυοιβ ; Ἔχοθρῖ ἴῃ ἴδ Ἰῃουβαηα 5ἰδίη -- ἃ 

τουηά πυπιῦεγ ἴοσ ψ ῃϊςἢ ψῈ ἡδεα Παγαάϊν 5θαῖς δὴ ἢἰβίοτίοδὶ βουγοα 

--τ ῖς τ6}}5. 5. ποιῃίηρ ννῆϊοῃ ψὲ ἀο ποὶ τεδὰ ἴῃ ἴῃς σοοηΐϊεχί. ΒΚ 

τῆε 546 οὗἉ ν᾿ 7 [1 οσςαβίοηβ βουίουβ αἰ σου γ. ΑΒ δῃ δητοἰραῖϊνα 

4. Βυϊ (παῖ Τυἀ. 1 Ῥγεθαρροβαβ ἴπε στεαὶ οδἀδϑίεσ, 7οβ5. 15-ῶιῖ, ἀπά νουϊὰ ὃὈς ἀαπίη- 
εἰσί] ες νἱθουῖ ἰτ (Β6.), οαπποῖ Ὀε δάἀπιίτῖοὰ. ΕῸτ ἴῃς πεοαββᾶσυ Κκπον]εᾶρε οἵ 

τῆς 5εαῖ53 δηὰ Ὀουηῃάς οἵ ἴῃς {τἰῦε5, ἴῃ 6 δυΐμοτ'5 οοπιεπιρογαγίος αἀἰὰ ποῖ πεαὰ ἴὸ 
σοίϑυ} της ἀοπιεδάδν Ὀοοκ. 

Ἐ 85εε Κιιὶ,, Ο6122. ἱ. τ. ρ. 246; Βυ., Δ ολέ. μ᾿ ϑαπε., Ὁ. 4 ἴ. 

1 Οἱ ]υἀ. 2018, 58ες ποῖς ἴμεγϑ. 



14 ΙῦῦοΕ8 

ΒΕΏΕ͵ΑΙ βἰαϊεηςηΐ οἵ ἴῃς ταϑυϊὲ οὗ ἴῃς σδηηραῖρῃ ἢ ἢ ἰ8 τεϊαϊοὰ 
ἴῃ ἀεῖδι! ἴῃ νι ,κ τ 5 ΝΟΓΥ ΟἸαΠΊΒΥ ; ὩΟΥ ἄγε ἴῃς ἱπιεγργείδιοῃβ 

τῦοΓε 5διἰβέδοϊουυ ΜΙ οἢ τεΐεσ ν.’ δηὰ ὅ ἴο βυσοαβϑῖναε τηοιηθηΐβ ἴῃ 
τε ἱηναβίοη, ψῃεῖποσ, ἢ Βογίῆδαι, γγὰ ΒΌρΡοβα τῃδὶ δῇϊοσ ἃ ἢγβὶ 

ἀείδαιϊ πθᾶσ Βεζεῖ, ἱπ ψϊοἢ ἢα ᾿ἰοδὶ τοίοοο τηξη, Αἀοηΐ-6Ζοὶς 

ἴῆγονν Πἰπη56 1 ἰηῖο ἴῃ6 ἴοντῃ, ΠΟΘ ἢ6 Μγὰ5 δραίη αἰίδοκεάᾶ δπά ρυΐ 

ἴο Ηϊρῃϊ ; οτ, νυνὶ 8856], τμδΐ ἴῃ ἴῃς ἤτβι Ὀ4||6 Αἀοηὶ- 6 Ζεὶς ννὰ8 

ποῖ εηρᾶρεά. [Ιη οἰ  οᾶβθε, γα 5ῃουϊὰ ὄχρεοὶ ἴπε πατταῖοσ ἴὸ 
Ἔχρ αἰῃ ἴῃ ϑοπια ΝΑΥ ἴῃ τοϊδιίοη Ὀεῖνγεθη ([ἢ6 ἴνοὸ ἀείεδαϊθ οἵ ἴπῈ 
ΒΔ ΠΊ6 ΡΈΟΡΪῈ δὲ ἴῃε β8ᾶτηε ρἷδοθβ. ῬυοῦδΌΪν ἴῃ6 τεάδοϊοσ, μανίηρ 
Αὐτιάρεα ἢϊ5 ϑουζοα ὉΥ οὐ πρ ἴῃς Ὀερίηηίηρ οὐὨ τῆς 5ἴουγ οὗ 

Αἀοηϊ-Ὀ6Ζεῖ, Ε]]εὰ 115 ρίδος ψῖτῃ τἴῃ68586 σϑησγαὶ ρῆσαβαβ Ὀοιτονθα 
τοῖα ἴῃμε σοπίοχί. ᾿ 

Ε. Μεγεν (ΖΑ ΤΊ. ἱ. Ῥ. 135) τεβατὰβ. ν." (εχοερὶ Ὑρη δῃὰ ρεζῇ. ἴδε 
ΠΌμΌΕΓ ΙΟ,000) ἃ5 ἀετίνεὰ ἔτοση {, πὰ τε)εςῖβ ν.δ δ5 τερεϊϊκτίου; δες βπάβ5 
οἴμες στουηάβ ίοσ βυβρίοίοῃ ἴῃ ν. Ὁ ᾿οπιρατεὰ νυ] ν.3], ἀπὰ ἴῃ ἴῃς υὑδε οὗ 
Ὁ πον, ν.75, το ΡῊ Βς ἀοεβ ποῖ ἄδην ἴπδὶ ἴῃς 5βἴοσυ οἵ Αἀοηΐ- εζεῖς τοδὺ πᾶνς 

δῃ ιἰδίοτίςαὶ Ὀαβίβ. Κυς. ἀουδῖ8 ἴῃς ψ8ο]ε οἵ ν."Ἴ οὐ Βιἰβίοτίςαὶ στουηάς; 

Μαῖῖδμεβ δϑογῖθεβ νι δ 7 ἴο ἴῃς ἰδδσὶ βαπὰ (οςαποηίοαὶ εἀϊῖοτ). ὅ8ες δραϊηβὶ Μεγ. 
ἃπὰ Κυς., Βα., Αὐολδ τ. δανε,, Ὁ. 3 1. ΚΙκ. (Ὁ 47}. 1. τ. Ρ. 241) ὨνηΚ5 [μδὶ ἴῃ 

ν.6 ἴπε νογάβ, 4ηπ4 Υ'. ζανε “Ζἀὁὸ (απααρμέίες ἐμέο ἐλεὶν ῥοιυεέῦ, ταν Ὀε επυΐπε, 

ὙΈΙΟΒ 15 σεγίδί ΠΥ ποῖ ἱπιροββίθ]ςε. 

7υάδῃ δἱοῆς 5 παιηδὰ (οἴ, ν.δ δ} --- ῥσοῦ. 411 βεσοῃάδγυ). ---- 
7Ἀλεῖγ λαπά. .. Ττῴεν «πιοίε)] ἴῃ τε οὗ Τυἀδῃ ; ἴῃς σομηπιοῃ 
ἀϊδιαῖνε Ρ᾽υταὶ τυ τἢ ἃ σο]]δοτῖνα πουη. Οἱ ἴμε Οαπδδηϊεβ δηὰ 
Ῥεγιζζί[εβ, δηὰ οἡ Βεζεῖ, 5ε6 οἡ ν ὅ. --- 77 π ἡοωσαμαῖ γιοη] ΞὮ 
(ἴῃδν 5ἰενν οὔ Μοδὺ ἰδ τπουβαηά τηθ) 45 γ5 20 2 Κ. τ4ὖ ἄς. ; 

8 σοτηγλοη τουηα ηυτηθετ. --- ὅ. 774» εανὶς τον Αοπί- ὀόσεξ αὐ 
Με:εξ] ἰῇ ν. 4 (Ἰαάδῇ νγδηΐ 0) ἰ5 ἴτοπι {πε μαπά οἵ δὴ εἀϊϊογ, ἴῃ 8 
Ρἴαγαὶ ργοῦ Δ ὈΪΥ τεΐεσγοα οτρίηδην ἴο (ἢ 6 411165, [πιά δἢ} ἀηα Θ᾽ πιεοη, 

ν᾿ ὝὙΠετε ἰ5 ροοά τϑᾶβοῃ ἴο βϑιβρεοῖ ἴῃαὶ ἴῃ6 Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴῃς 

Βίουυ οἵ Αἀοηΐ- 6ζεῖκ, ψῃ ἢ σου] πᾶνα το]ὰ υ8 νῇο ἢ6 85, δῃά 
Ροῖῆαρβ βοιῃδίῃίηρ οὗ ἰῃς οἰτουϊηβίδῃοοα πηάθγ ψῃϊο ἴῃς 4}1165 

ἐποουηίεγεα Πΐτλ, μα5 Ὀδθῃ οπηϊτο γ τῃς εαϊζοτ. --- 8426} τῃς 

Πδτὴς Οὐου5 ἴῃ ἴῃ6 ΟΟΤ' ΟΠΪΥ ἴῃ τ 5. 11, ψΏσγα 541] τηιβίεῖβ δὲ 
Βεζεκ τῃς ἔογτοβ ἢ ἢ 85 γαϊβεά ἔογ ἴῃς τεϊϊοῦ οὗ Τα εϑὴ Οἰεδα. Τῆς 
Βεζεκ οὗ 1 5. σι ἰ5, νἰίμουϊ ἀουδί, τὰς πιοάετῃ ΚΙίΐτρει ΙὈΖῖᾳ, 14 

Φ Ανατῦ,, 5οδπι., Κε., Βα. 

".Ἑῃ 
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Ἑπρ]. τα ]ε5 59. οἵ Βείβδη, δῃηὰ ἃ βοπιθνδὶ 1655 ἀϊδίδμος το τ] 
τῃ6 τοῦτ οἵ Ναὰγ Υδθῖ5, οὐ νοι [ἴ 1165 ἀἰγθοῦν ψνεϑῖ. Μδϑηγ 

Βοἤοἶδσβ Ἰάθητγ ἴῃ6 ρΐασα ἴῃ οὐγ ἴεχὶ ψ τ [ἢ15 Βεζεκ". ΤΠΣ 

βἰπδοη, ἤονγενοσ, ἀοαβ ποῖ τλθεῖ (ῃ6 τεαυϊτειηθηῖβ οὗ ἴῃ 6 Πᾶῖγᾶ- 

ἔνε δἵ 411. Αἴ τῆς Ὀερίπηΐϊηρ οἵ πε βἴογυ, [υἀδῃ δηὰ ϑίπιεοη 3εῖ 
οὐ ἴτοπὶ ἴῃς περ ουτῃοοά οἵ ΟἸ]ραὶ ἴο ἰηνδάς ἴῃς τερίοῃ ἴῃ ἢ οἢ 
1Πεν ψεγα δἰτοσινασὰ βϑ θὰ ; ἰἴ5 εηά (ν. 7) ὈΓΙΏρ5 5 ἴο [6.546 ΠῚ, 
δῃὰ νὰ βῃου]α πδίιγα! ν ἱπίδσ τῃὶ τῆς Ὀδῖ1]6 ἰοοκ ρῥίδοβ δὶ πὸ 
ετεαῖ ἀἰδίδῃσα ἔγοτῃ ἴπαὶ οἰϊγι᾽ [ΙὈΖῖᾳ 1168 ΠΟΙ ουϊδίάς οἵ [ἢϊ5 
ΒΡἤΘΙῈ οὗ δοίίοῃ, δῃηά ἴῃ δῃ ορροβίϊε ἀϊγεοϊΐοη. Οἰμεῖβ ἤᾶνε 
τῃογείοσα βυρροβαα ἴπᾶὶ ἴἤθγα ννὰ8 δηοΐμπετγ, αἰ μοσῖο υπιἀθημῆεί, 
Βεζεκ ἰη [πάδῃ, ᾧ δηά ἱ{τῃς τεχὶ Ὀ6 βουηά, [ἢ]5 5665 ὨξΟ ββΆγΥ. ὃ 

Βιιάάς τπῖηκ5 τἴπᾶὶ ἴῃ6 πᾶς Βεζεκ ψγὰ5 ἰηϊσοάυσεα ὈΥ δὴ εὐϊίοσ, 

ψῇο ἀογνεα ἰξ τρεγεῖγ' ἔτοπι ἴῃς ἤδίης οὗ ἴῃε Κίηρ Αἀοηΐ-ῬεΖεκ ; 
Ὀυϊ δἴεσ ἴῃ6 ψνοσὰβ “"ΤΏΘΥ σᾶτηθ ἅροη Α.,᾽ 8η ἱπαϊσδίίοῃη οἵ {πε 
5606η6 οὗἁὨ ἴῃ δῃσουῃζεγ ἰ5 σεσίδίην ἐχρθοῖθα,! δηὰ 5 ρὰρ νου]ὰ 
ποῖ 6 Π]]6δα Ὀγ τῇς νογάϑβ “ Κίηρ οὗ [εγυβαί θα," ψἰοἢ Βυαάάς σοη- 

ααῖνοβ οὐ ρί ΠΑ} ἴο πᾶνε σἱοοά ἴῃ 1ῃϊ5 ρἷασθβ. Α πιοῖὲ βοσίουβ ἀἰ8ῃ- 
ΟΠ ἰ5 ἴΠ6 πάπα Αἀοηϊ-Ὀ6Ζεκ. ΤῊΪβ 15 ρεηεσα! Υ ἐχραἰπεά, 1οσά 

οὗ Βεζεϊς ; Ῥαϊ 5βυςἢ ἃ ἰοτιηδίοη ἰ5 Δἱορεῖῃου ἀποπηδίουβ. Νὸὼ σοπῖ- 

Ρουῃηά Ὠδᾶπ165 οὗ ροίβοῃβ ἰη Ηδῦγενν ἀγὸ τηδᾶθ ἴῃ 1ῃ15 νὰν ἔτοπι ἴπ 6 

ΠᾶΤΩ6 οὗ ἃ ΟΝ, ΠΟΙ --- ̓ἴ γε 5ῃου] ἐνδάβ 115 οὐ)θοϊίοη Ὁγ τακίηρ 
τῆς νοτάβ Δρρε]]αῖίνεὶγ  --- ἰδ σση αϑεα {{κὸ γισέσξ οἵ τῃ6 βονϑῖ- 
εἴρη οὗ ἃ οἰ οὐ σουηῖσγ. [ἢ ἢδίλθβ οοιηρουηάεά νι ἢ σαάση, ἴῃ 6 

56οοηά ραϑζῖ ἰ5 αηϊ όσα ἴῃ 6 πατης οἵ ἃ ροά,"" Αἀοηϊ-Ζεάεκ (Αἀδηϊ- 

56664), Αἀοηΐταιῃ (Αἀσδηϊ- άπ), Αἀοηϊ)αῃ (Αἀσηϊ- γδμ). 7} [1 

4 Ἐυβεῦ,, ΚΙ., Εν., ΗἰϊΖ., ὨΪ., διυά,., Βε., Κε., Μν,, 55., ἃ]. 

ΤαΪ5 ἰβ σοπβῆγπιεα ὉΥ 705. 1ο, δοοογάϊηρ ἴο νος ἴῃς [5γαθ} 1165, οοπηίηρ ἃ 

ἔἴτοπι Οἰἶραὶ, εποουηΐεσγ ἴῃ 6 ἐπεῖην δἱ Οἰρεοη, 

ζ ΟΙεγ., Εοβεδηπι., ν. δυπι., Βα., ὅτονο, αἱ. 

ᾧ ϑαηῃὰγϑβ (1610) ποῖεϑ ἃ Βεζεκ 2 πὶ. ἔτοπὶ Βείῆζυγ (Ε εἰδπὰ, Ὁ. 663), νος ἀοε5 

ποῖ 566πὶ ἴο ἴδνε ὕεϑη ἢεδαγὰ οἵ ὈΥ ποτε γεοεηΐ ἰγανε!]οσβ. Οοηάεσ ψου!ὰ ἰάἀδηιϊ εν 
Βεσοῖκ ψἱἢ Βεζκαῆ, 6 πῃ. 5Ε. οὗ 1,γάἀἀα (5, Μενιοῖγε, ἐϊϊ. Ὁ. 36). ϑομῃοίδπυβ 
βυρρεβίεά Βοζκαιῃ (ΠΡ γ3), [05. 1589, (α55. ἰδ κεβ ἴῃς πουπ δρρε!]αιϊίνεῖγ, {πε ' βίΟΩΥ 

ἀεϑβεσῖ᾽ ΝΥ. οὐ τὴε Πεαὰ 566, νἱΐβουϊ Ξξυρροτὶ ἰῃ ΗδΌὉ. οτ ἰηιγί δὶς το Δ Ὀ ἢ γ. 

 Τῆε ννογὰϑ ἐν τῇ Βεζεκ ἀγὲ Ἰδοκίηρ, πουνενεσ, ἴῃ (556. ὅ9. 108. ρεγπαρ5 ὈΥ δοοίάδῃΐ, 

450 5. 42 Τῆς 58π|ι6 ἰ5 ἴγιε οἵ οοτῃηρουηάϑ οἵ »εεεξ. 
Ἢ 5:π|Παγὶγ ἴῃ ῬΏσση, : ἸΌΝ ΣΙΝ, γῶν, ΦΌθΣιν, ΤῊς οπε δρρᾶγεηῖ Ἄχοερίίοη 

ἰπ (πε ΟΟΥΤ., Αἀοηίϊκαπι, Εστγ. 218, ἰ5. αἰ θγεογ ἰοτγπιεά, δηὰ, πιοσεοόνεσ, ΡγΟΌΔΌΪΥ 

οοττυρῖ; Νεῆ. 1ΟἹ7 ρίνε5. Ὠἰπὶ ἴπεὶ πᾶπιεὲ Αἀοηῃίαῃ, ὅεῈ δηδῃ, “71ι:’. ἀ)]ςγαεὶ, ἰ. 

Ῥιᾳτ; Βυ., Αἰκλ!. μ. δάγεη., Ὁ. 64. 



τό ΤΌ ΟΕΚ 

τῆς. πᾶς Αἀοηϊ-Ὀ6Ζοῖκς ἰς βουηά, ΒοΖζΖοῖὶς τυ Ὀ6 δὴ οἰδεσν θα 

ἀηκηόνη ροά, ννῆοβθα πᾶγῆθ, νὰ τηϊρῃϊ [6 ἢ 5Όρροβο, ἴῃ 6 ἴον 450 

Ῥοτθ. Τῇ ᾳυρδϑίίοῃ ἰ5 {τ Γ σοπιρ]ἰοαιε ἃ ὈΥ 05. το, ψἤογα, ἴῃ 

δὴ δοοουηΐ ψῃϊοῖ, ποῦν Πϑιδηἀίπρ 115 τασδὶ ἀἰνεγρεηςαϑ, ἰ5 ρᾶγ- 
ΑἸ16ὶ ἴο Τυά. 117, πὰ Ῥαβεὰ οὐ ἴῃς βᾶπὶὲ οὔτ᾽ ἃ οἱοβεὶν 5:11 Σ 

βοῦζοα, ἴῃς Πεδά οὗ ἴῃς (δηῃδδηϊϊε σοηίεάογαου ν] ἢ ἢγβι τηαῖτο5 
ἰτοηῖ ἀραίηϑδι ἴ[ῃε Ιβγδαὶϊε ἰηνδάειβ 15 Αἀοηΐ-Ζεάςκ, κΚίηρ οὗ [επὰ- 
βαΐεη. Τῆε ἰδίου 15 ἃ Πουπηδὶ ἐογηηγδτίοη νυ ἢ ἢᾶ5 ἃ 5: κὶηρ Ρᾶγ- 
4}1εἱ ἴῃ Μεὶςῃ!-Ζεάθκ (Μαϊκι- 56 464)," Κίπρ οἵ [επιβαίθ (Οεη. 14). 

11 Θεδπλϑ ρσοῦδῦ ]ε, [ποτείοσθ, [μδῖ ἴῃ ἴῃς ρἷδος οὗ [πΠ6 ῥσοδ)επηγδίϊοδὶ 

Αἀοπί-θεζεκ, Κίηρ (ν.7) οὗ ϑοπλθ πᾶπΊε 685 οἰ, τῆς οτρίμαὶ οὗ 
70ά. τ (7) μαά Αἀοηϊ-Ζεάεκ, Κίηρ οὗ [ἐτυβαί θη. αὶ 

“Βεκεξ (Ὁ12}} Εὐβ8εῦ. (0.53,.237,2) ποῖε5 ἴννο πεῖ ρῃθουτίηρ ν]]Παρε8 οὔ πε πᾶπὶς, 

17 ΚΕ. πὶ. ἔτοπι Ν᾿ αρο]β, ου ἴῃς τοδὰ ἴο ϑογίβορο]δβ (Βεῖῃ.βῆειπ). Τϊΐβ ἰ5 ἴῃς 
Καίγθει ΙΌΖῖᾳ οἵ ἴῃς Επρὶ. ϑυγνοῦ (Ογέαί 76, 58. 12; δερνιοϊγς, ᾿ὶ, Ῥ. 231, 

237)»14 Ε΄ πι. ἔτοπι Νᾶθυΐα5, νν ἢ νν ῖς ἢ Ἐβηϊοτί Ράγοῃὶ (Α.Ὁ. 1322; εἀ. Νεπεῖ. 

(οἱ. 665) μαὰ αἰτεαὰν ἰάεπιβεα ἱξ. --- “ἱσπ-ὀέξοξ } Ἰετοπις (0.52. 218 οἷ, 2311) 

ἰηϊεγργεῖβ εἴρη έρεμς γμύμιμῖς, οὐ ἀρρεέμμς νεσς γμίσμγαπς. ΤῊΣ ἔογπλοῦ τηῖρῃῖ 
βεςπὶ ἴο Ὀς ἃ ροβ5:0]ε ἢ εὔγενν πᾶπις; οἵ. Βαγακ ((ἢ. 4. 5); Βοανεργες (Μετ. 317); 

ϑεϊρίαάεϑ, Ὀ6}}} (αἰ πιῖπα, ἄς. Βαϊ 1γτν 15 ποῖ υβϑεὰ ᾿ἴκε "}3 οἵ ἴῃς ρόβϑεϑβθοῦ οὗ 

ἃ 40} } οἵ δἰτγῖραῖε, ἀπὰ Ρ12 Μεύνιδνε τεϑὶβ 501 εἰγ ου ἴπε ργοθδον σοτταυρῖ τεχὶ 
οἵ ΕΖ. 114, ΤῊς ἰάεμιν οἵ Αἀοπί-θεζεκ, [μὰ 1, ἀπά Αἀοηΐ-Ζεάεκ, [05. το, 

ψὩἰο ἢ ν 85 ἀϊβουθθεὰ ὈΥ οἷάεγ (δίμοῖϊίς σοπιπιεηϊδῖοτβ (5866 6. 5. ἃ 1Δρϊ 46), ἰ8 
δορερίεά ὈΥ πιδηΥ τεσεπὶ οτἰτἴς8. ὃ Αραϊηβὶ [ἢ ἈΥροῖῃεβϑὶβ δαορίεὰ αὔονε ἰῃ 

1δε τεχῖ, Βα. δπὰ γε. οοπίεης [παὶ (ῃς οτἱρίπαὶ ἔογπι οὗ ἴῃς παπὶὲ ννὰ8 Αἀοηὶ- 

Ὀεζεκ, ἃ5 ἰῇ [υ4.; Αἀοπί-Ζεάεκ ἴῃ 05. θεΐπρ ἂῃ ἱπίεπίίοπαὶ ἀἰβετεπιαιίοη 

ἷπ βοῖῃς ψγὰὺ σοπηεοϊεὴ ν} Μ εὶς ΐ- Ζεάςεκ, ἐπ. 14. [π βυρροτῖ οἵἉ [5 νἷενν 
τῆς ἕδος 18 δἀάἀυςεά ἴπαὶ ἰπ [05. [ἢ Μ55. οἵ (α, ν ἢ βἰηρυΐας ἀπδηϊπι γ, 

ἐχμ δῖ: Αδωνιβεζεκ (οἴ. αἰδο Ο.52, 26ς)5; 1328 2311}; υπίπιεπιϊοπαὶ οοπίοτ- 

τηδίίοη οἵ ΟἿ ἴπ [05. ἴο [υἀ. 5. 1658 ργό αῦΐε, ἴξ 15 ἀγρυθά, ἴπδη οἰβετεπιϊδιίοι 
ἴῃ ἸΏ ἴον Βαγτηοπίβιϊς γεαβοηβ, ὑγῃ]Οἢ αἶ8ο ἰδὰ ἴο ἴπι6 οπιϊβδίοπ ἰῃ [υἀ. οἵ ἴῃς 

τε, Κίπρ οἵ ]εγυβαΐεπι. Βυΐ βἰπος Αἀοπὶ-ζεάεϊκ ἰ5. τερυϊαγ ἐογπιεὰ δηὰ 

βυρροτίςα ΟΥ̓ ἀπαίοργ, ἡ Ἀ1]ς Αἀοπί-εζεκ ἰ5 φυϊϊς ἀποιπμδίουϑ, ἰϊ 56 Ἐπὶ5 πιοῦὰ 

Φ ΡΣ, Συδυκ (ΡΗΪΠο Βγ0].), ἰ5 τὴς πᾶπιε οἵ ἃ (απαδηίΐίε ἀν ; οἵ, Ἴρ τὸ (πᾶπια 
οὗ Κίηρ) οἡ οοἷπϑβ (ΒΙοοῖ, ῥβάσφ. Οοεξαν, Ὁ. 55). ΟἿ ὄΝΡῸΣ, ἌδΊρν, ἰη 5. Ασγδθία 

(Ρτδειοτίαϑ, ἰῃ ΖΩ Μ6. χχνὶ. Ρ. 426). 
Δ 15 ἴο Ὀε Ρατγιϊουϊαυν οὔϑεγνεὰ {πὶ Ὡς ἰ6 ποῖ οα]]εὰ Κίὶπρ οἵ Βεσεῖ. Οη με 

οἴδεν παπα, ἴῃς επὰ οἵ 5 Ὠἰβίοτυ, ν.ῖ, 5ῇῆον5 ἴμαϊ ἢς νγᾶ5 ἱπ 5οπης "νὰν σοῃηεοῖςα 

ννἢ Πεγυβαίεπι. 
Σ ΤΗΣ Ιαϑὶ ψψοτὰβ ννουἹὰ πδίυγα!]ν βίδηά, ποῖ πεῦε (Βι.), Ὀυϊ δἱ ἰῃς ἢἔγβι ἰπῖγο- 

ἀυοιίοη οὗ ἢἰ5 πᾶπιθ, ποὺν οπιϊ δὰ. 

ᾧ ΤὮςε ορροβίϊς ορίπίοῃ ἰ5 ἀείεπάεὰ Ὁγ Κίιι., σα. ἱ. τ. Ρ. 277 ἴ. 

ἊἜ 
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Ῥτοῦδθϊς {μαὶ 1 ἴπεγε νγὰβ ΔΩΥ ἱπίεπεοηδὶ σμδηρςε ἰΐ νγαϑ ἴῃ ἴῃς Ἰαίϊεσ, ποῖ ἴῃ 
ἴῃς ἰοστηεσ.". Τῆς πιοίϊνς ἔογ ϑυο ἢ ἃ σβδηρε πεεὰ ποῖ βᾶνς δε ρυτεὶγ 
Βιαγπιοηϊβιϊο ; [815 τὺ Ὀς ος οὗ ἴδε ποῖ ἱπίτεαιεηϊ ρεγνογβίοηβ οὗ ὑσοροῖ 
πδίηε5 ὈΥ͂ ἃ ςοπἰεπηρίιουβ Δηὰ 5|}}0 ννἱῖ, ϑυοἢ 85 ρεύῃαρβ ἰυγπθὰ ὉΠ ΓῸΓ 29 
ἱπίο πο “Ὁ 705. 242). ΕΑ. ὄ (Ὠἰγὰ ναγδιίοη οἵ [5 πᾶπιε ἰ5 εχ υἱεὰ ὈΥ ΕἸ. [ο5., 
ἀνε. ν. 2, 2 ὃ 121 (οπ.7υὰ. 1), δἴερἢ. ΒγΖ., Ργοςορ. Οδ2Ζ. (οῃ 7υἀ. 1), (5|8. 13 
ἐπ 7ο5. τοὶ, νὶΖ., Αδωνιζεβεκ (Ζεβεκ, Ζεβέκη). ἈΝ ΒΕΙῖΠετ 1815 5 ἃ σοττυρίίοπ ἴῃ 

Οτεεκ, οὐ τεργεβεηῖβ δὴ (ἰηϊεγπιεαϊαῖε }) νατίδιου ἱἰπ ΗςΌ., οδπ Βαγαϊγ Ὀς 

ἀεϊεγηιϊπεά. 

7Ζλε ζαπααπίδες απαᾶὶ ἡλε εν σοί. } ἴῃς ῬεσΖζίιθ5 οουρ! δα νῖ τ 

τῆς Οαπαδηϊίεβ, ν." ὅεη. 142 245 (7), δηὰ ἐτεαυεπιν ἴῃ τῃς οδἴά- 
Ἰορις οὗ ἴῃς Ρεβορὶεβ οἵ Ῥαϊεβιίηθ, ἴῃς “"βενεὴ πδίίοηϑβ᾽᾿ οὗ Ὁϊ. γ..1} 

γε Κηονν ποιῃίηρ πιοσα ἀῦουϊ ἴμετη. “ὍΤῆε Ἰαπά οὗ {πε ῬεγίΖζζί[εβ 

δηὰ τῃες Εερμδίπι (ρἰδηΐ5},᾿" [05. 17}5, 8 15 ΡΥΟΡΔΌΪΥ ἃ ρἷοθβ οὔ ἃ 

ςοττγυρίίοη, δηα ἰζ 15 Ἔχί ΓΕ ΠΊΕΪῪ ρσεοδσγίουβ ἴο ἱπέεγ ἔγοπὶ τ ἷβ οο]]ο- 

οδίϊοη, Κα ἢ τῆς ἀὔῦβοησα οὗ ἴΠ6 παπὶα ἴῃ 6δεη. το, ἴμαὶ τῃ6 

ῬεγιΖζίιεβ Ὀεϊοηρεά το ἃ 51}}} οἱ ἀεσ ρορυϊαϊίοη νυ ϊοἢ [πε (ὐδηδδη- 

ἰῖε5 ῃδά βυρρ᾽δηϊεα ἀπά τεάυςεά ἴο ν]]είηαρε.! [1 πλᾶν ταῖμεσ Ὀς 

αυεδιοηδα ἩνΠεῖΠεΣ ΤΠΕῪ τνεγα ἴῃ θα] ν ἃ “ ΡΘορ θ᾿ ({Π|}06, οἰΔη) «δἱ 

411}, ΟΥ ΟἿΪΥ ἃ οἶδϑ5 οὗ ἴῃς (ὐδπδδηΐϊϊε ροριιαιίοη, [ἢ 6 ἰῃῃδὈἰΔηῖβ οὗ 

Ῥθδβδηῖ ν᾽] ]αροθϑ, ἃ5 ἴῃ πᾶπλε βυρρεϑίβ. 

ὙΠΡ5] Ὑλὸ Ὁ, 356 1 5, 618 δγὲ ἴῃς ἱπμῃα)ἰϊδηῖα οὗἩ ἀην δ] εὰ ΥἹ] Παρ ε8, ΓΝ Ὸ 
ΕΣ. 381}; ς(. ΜΗ., ὅωρ. 195, Τὰ 15. ροβϑίδὶε πὶ ἴῃεβς Οαπαδηϊΐϊς ρεδβϑαηῖβ 
ψετε Ἰαῖοτ ἱππαρίπεὰ ἴο βανε θεδῃ ἃ αἰβιϊποϊ ρεορῖε, ἀηὰ ἴπαὶ ἴῃς ῥγοηυποϊδίίοῃ 
ΛΟ ἰ5 8η δείίβοϊδὶ ἀἰβουιπιϊπαϊίου ἔγοπη ἴῃς ἀρρε!]αϊϊνε υ5σς. (ἃ ἀρρδγεηῖν 

Κπεν ποιῃίηρ οἵἩ [5 ἀϊπιϊποιίοη; ίοτ ἰξ ἢ45 Φερεζαῖοι ἴῃ Ὠϊ. Δηὰ ὅ4πι. αἶβο, 

σῖβετε ἴῃς Ἰἰαῖες Οτεεκ ἰγαηβίδῖουβ σγεπάεσ ἀτείχιστοι. 

6. Ζ.εν εμέ οὐ λὲς ἐλμεριὸς ἀπά ργεαΐ ἐρε51 ἴῃς πγα τ ]αϊίοη ἀουΪν 

αἰβαθιθὰ πἴτῃ ἴον βρμίηρ, δηὰ ργοῦδοὶυ αἷϑο αἰβηυδ! ῆεά Ὠἰπὶ ἔοσ 
τεϊρηίηρ. ΟἸεγίουβ. αυοῖδ5 ἴτοπὶ Αο]δη, σα». ἀΐδέ,, 11. 9, ἴῃ 6. 5ἴΟΥΥ 

τηδῖ τ[ῃ6 ΑἸΠεπίδη5 νοϊεά ἴο ουϊ οΥ πε σίρε [πὰ πιῸ οὗἩ ἐνετν Αδρίηθ- 

ἴδῃ {πεν οἀρίυτεά, ἵνα δόρυ μὲν βαστάζειν μὴ δύνωνται, κώπην δὲ ἐλαύ- 

Φ Τῇαδῖ ἰπ 7ο5. ἴπε οοττυρίίοη Ὧδ5 ἱηίεοιεὰ ὦ, Ὀπὶ ποῖ ἘΪ, ἰ5 οὗ πο ρτεαὶ εἰψηίῆ- 

σδηςς; οὗ ἴῃς νατίαιίοῃβ οἵ ὦ ἴῃ [υἀ. 29 705. 2480 οἰϊεα Ὀεΐονν. 
Ὁ 50 ἢ νἱ νουἹὰ Ὅς σΑρΑΌ]ς οὗ ρἰνίηρ ἃ σοπίετηρίμου ἴννῖϑὶ ἴο 12. 

Ζ Οπ ἴδεϑβε 55, 5σες θεῖον, οἡ 36. 
ᾧ νναπιίηρ ἱπ δ. 
! ὍΠΠπι., 82. ἱν. Ρ. 462, οἰ, ΝΟ. Ρ. 546, ΚαυίΖζϑοι, 47 "0.8.1 11. Ρ. 1193. 

ς 
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νειν δύνωνται." Ημδηηΐραὶ, δοοογάϊηρ ἴο αϊογ. Μᾶχ., ἴχ. 2, εχῖ. 2, 

ταῦ δῖθα ῥγίϑοηθσβ οὗ νναζ, ρσγίπια ρεάυπι ραγίε βυςςοῖδα. Αἴϊεγ ἴῃς 

βυτγοηάοσ οἵ [Πχο]οάυηυπι, (δοϑαγ ουϊ οὐ ἴῃς Πδηά5 οἵἉ 4}} ψῇο δά 

Ῥογης ἃγπὶβ (ὀεά. γαή,., νὶϊ!. 44). -- Ἴ. ϑευεμῖν ἀΐησε, δ’. ΤῊΪ5 
βουηαᾶς πόσα ἰκὲ ἃ βᾶναρε Ὀοαβδὶ ἴῃδη ἴῃ6 ποῖ οἵ Ἴοπίγοη, 

τπουρὰ ἢε τεοορηΐζεβ ἃ τειγθυςίοη ἰη ἢΐ5 (αῖθ.Ίυ Τῆς οὐνίουβ 

ἐχαρβοτγδϊίοη ἰβ ΠῸ γεάβοη ἴοσ αισϑιοηίηρ ἴῃἢ6 ρεηυϊπθηθθ5 οὗ (ἢ6 

γΟΙΒ6, 7 ΠΟΥ ίοσ ἴῃ6 σοη͵δοίαγε [Πα ἴ[ῇ6 ὨυΏΌΘΓ Πᾶ5 Ὀδθη ταϊβθα 
ἔτοπὶ σεζερι, ᾧ ΠΟΥ ἔοσ ϑαρρὶ γίηρς ἴῃ τῃουρῃϊ, “ ἂἱ ἀϊβδγθηῖ {ἰπλ65.᾽" ὃ 

ΤῊς 140]6 νγᾶ5 ἃ 51:24]}, ἰονν βἰδηά, ἀγουπὰ ψῃϊοῃ τῇοβα ννῆο ραγίοοκ 

οὗ ἴῃς πιϑᾶ] βδὶ οἡ ἴῃς ρτουπά, οὐ ψῃϊοἢ ννὰ5 ρἰδοβά Ὀεΐογε ἴπθτὰ 
8ἃ5 ΤΟΥ 54ῖ ὑροὴ οἤαίγθ ΟΥΎ σουοῇα5.} ὃ) ε ἂγὲ ποῖ, [πεγείοσθ, ἴο 

ἱπιασίης ἴῃς Κίηρβ δου! ἀηάεσ ἴῃ6 4016, Ὀυϊ ἃ5 ραιπετίηρ ἃρ 

ἔτοπι τῆς στουηά, {κα ἀορβ (Μαῖϊ. 195, Οὐνες. χνὶϊ. 309), ἴῃς ἔταρ- 
πηοηῖ ψὨοἢ [6}] 45 1Πεὶτ τηδϑῖεσ αἵε ; δηὰ ννὲ ἸΏΔΥ ρεῦμαρβ Ὀαβῖ 

τερτγαβεηῖ [ἢϊ5 1{ ὀψὲ [ὨηκΚ οὗὨ Ὠΐπη 85 ϑἰἰηρ, Κα 5848] (1 8. 20 5), 
ροη ἃ αἀΐνδη Ὁ τῇς ν4}} ἢ τῇς τά 0]6 Ὀεΐοτε ἢϊπὶ --- 7.» 

ὀγοωμρσάξ ἀΐπι 19 “εγμδαίονι, ἀπά ἀφ αϊεα λεγε] τἴλε σοτηπιοη, δά 
ἰμάυ τα ὈΪῪ τῃ6 πιοϑδὲ παῖαγαὶ ἱπιεγρτγεϊαϊίοη οὗ ἴπε8εὲ ψνογάβ, νἱζ. 
τῃαῖ ἴῃς [Ιβγδθ 65, ἃ5 [ΘΥ ΠΟ πιάτο ῃθαὰ ἴο αἴῖδοκ [6γυβαὶθ πὶ 
(ν. 8), οαττοἀ τΠεἰγ σαριϊνα ἢ τῃεη, 15 θεβεῖ ὈΥ ρτεαῖ αἰ βῆ υ εν. 

Τῆς δυΐμογ οὗ τῃ 5 βδίοτυ οἵ ἴῃ6 σοῃπαμεβὶ [6115 5 ΡἰδίηὶγΥ τῃδὲ ἴῃς 
ἰηνδάθιβ ᾿γεγα ὑηδῦ]6 ἴο ἀϊδὶοάρε ἴῃς [εὈυβίῖε5 ἔτοπὶ 6γυβαὶε πὶ 
(105. 155 Τυά. 15); τον, ψῃϊο ἢ βαγ5 ἴῃς ορροβὶϊς, 5 ἔογ τῃαϊ 
Τοᾶϑοη ΟΥ̓ ΔΠΟΙΠΕΙ δηὰ ἃ ἰαῖοσ βαηά. Τὸ τεϊϊενε της αἰ βηου γ, 

56 ν 6 ΓᾺ] τεοθηΐ ΒΟ οἾΑτϑ δ ρῖνε [ἢς νετγῸ ἰη ν. Ὁ δὴ ἰηἀεῆηϊία 5υ]6οΐ, 

τηθη ὑτουρῃς Ὠΐπι, ἢ6 "γᾶ Ὀτουρῃΐ, 59. ΌΥ 5 ον ῬεορΪθ, ἴο 

4Φ Τῆς 5ἴοτγ ἰ5 τερεαϊεὰ οἵ γείεττεὰ ἴο Ὁγ Χϑη., ἀΐσέ, ,. ἰἰν χ, 31; ΡΊαῖ,, νὴ, δῦ σον 

9; (ίὶς., ἐε οἵ)., 11. τσ Ναὶεσ. Μαχ., ἰχ. 2, εχῖ. 8. νεῖμεν ἰΐ 15 ἴσας, οὐ ΟἿΪ 8 

Ῥεϊοροπηδϑίαπ κἰαπάεγ (Κ. ΟἹ. Μᾷ])εγ), 1 σῆονβ ἴπαϊ βϑοἢ δἰγοοίε5. ψνετα ποῖ 

ἰηοοποείναο)]ε Ἔνθῃ ἴῃ ὥτγεακ ναγίαγα. Ἐχδγηρὶεβ ἀπιοης ἴπε Ῥετγϑίδῃϑ, Ουἱηΐ. Ουτῖ,, 
δ, 20, ν. 17; Ὀίοά, 5ἰο., χνὶϊ, 69; Αταῦβ, Ἐνν., Ο ΚΠ. ἰὶ. Ρ. 494 π. 

 Κυε.  Κιὶ, ᾧ Βα. 
! ϑεοπιίηρὶν ἴῃς οἱάεϑὶ συϑίοπη ἃπιοηρ ἴῃς Ἐργρίΐδη5 δπὰ ἴῃε Ηοπιετῖς σγοο κα 

αἰβο; οἴ, Ετγπιδη, Αωγρίεη μ. ἀεφ. Ζεόεη, Ὁ. 262 ἴ.; ΒυςῆμοῖΖ, “ονιογ σὰς Κεαλίεη, 

᾿ϊ. 2, Ρ. τόσ ἢ. ; Βαυπιείκιετ, Φεμδριάἑσν, Ὁ. 1817 ἢ; [πηῸ, Μοάεγε Ἐργρέϊαπεδ, 

Ῥ. 142 Η΄.; ΤΠοπιβοη, ζαμά ἀπά Βοοξῥ͵ ἰϊ. Ὁ. 75. 1. Βεηζίηροτ, “τόν, Αγελδοίορσέε, 
Ῥ. 113. 12. Ἐδοϊηἰης αἱ πιεδὶς ννὰ5 ἃ πεν ἰογείρτι ἐδϑϊοη ἴῃ ἴϑγδοὶ ἴῃ ἴῃς 81} 

οεηίυτΥ ; 5ε6 Απι. 312 64, 4“ ὅ8εε ἴδε ουἱϊ πῃ ΤὨοπΊβοη, ἦε.» Ρ. 76. 

90 (λ55., Κευ55, Βιυ., ΚΙα, 
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7εγυβαίειῃ ;" ἃ ποῖϊοβ νῆϊο Ὀδοοτη65 δὲ οσθ τῇοσα ἰηι6}]} 0 10] 6 
δΔηὰ τϑοσα 5ἰηϊβοδηὶ ἰΐ, 85 85 Ὀθθῇ βυρροβεά, ἢ ψγὰ5 Κίηξ οἵ 

76 πιβαίεια, δηὰ ἐμαὶ οἱ ννᾶβ ηοὶ αἰἰειηρίεα ὃὉγ [ἀδῇ αἱ [Πϊ5 τἰπηα. 

6. τὺρ}} ΡῚ. οο ο7, γαεείάεγο: 2 8. 412 (μβαπὰβ δπά ἔεεϊ); οἵ. Οαὶ 
ι. 2513, -- υλν γ») ΓῺΖ2} Ρ]. ΟὨΪΥ Βοτα ἂμπὰ ν.ῖ; 85. 152 Εχ, 29 ἃς. ΤΒς 
Ῥίαχα! ἴῃ ΜΗ 15 ἰοστηςὰ 88 ἔγοπι ἃ 55. 1.12 ψῃῖοὴ ΕΠ 550. μᾶϑ8 Ἐπγουρμουϊ ἰῃ Ῥίαςε 

οἵ 3},54. 53. Αταῦ. μᾶ8 Ὁγ ἴμε 5ἰάς οἵ "Ὁ τὰς νυΐργατ ἰοτπιθ "Ὁ δυὰ 

μρο. ΤὨς πουῃ ἰ5 ρῥζοῦ. ἴδῃι., κε οἴμεσ ἤδπιεβ οὗ τπϑτηῦεῖβ οὗ ἴῃς Ὀοαγ 

(( 5.36 ὃ 122. 3 ἐ; ϑίδλάε, ὃ. 310 42); Οεβεῃ. πιδὰς ἰΐϊ πᾶβ80. [Ὠγουρ ἢ πιίβοου- 

βιἰγυοϊίοη οὗ νι; ἴῃ Αγαῦ. ᾿ξ μᾶ8 θοΐῃ ρσεπάεγβθ, ἴῃς ἔεπι. ργεναϊἑπρ. --- ΤᾺΣ 

δηπεχίοῃ οὗ ἴνγο ρεηϊἶνεβ ἴο ομς πουῃ σου ἴῃ ΗΕ. ΟἿΪΥ ΨὨοη ἴῃς ρσεηίτἶνε5 

πδῖυτα!ν ρὸ ἱορεῖδοτ, οἵ ἔογπι ἃ βία ἀΐῃρ ρῃγᾶβε, ἃ5 ἴῃ ΚΥΝῚ Ὁ ῸΦ γφπι, [ετ. 3325; 

ΦΞ9 325π 2] γὰν, Ὀϊ. 119 [εν 115 ἃς,; 866 4130 Νὰ. 20οὅ 13. 225; ἃ 5ιτγικίηρ 

ἐχαπιρὶς ἰ5 [υἀ. γ356 5κ|) ) Ψ ϑν. [π Ατγαῦδίς ἴδε σοηβίγ, 5 ποτα ἔγεοὶν υϑεά. 

ΦΛΒΝ μὰ5 μεῖς καὶ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ἀπὰ ἰΐ 18 ροΞβδὶῃ]ς ἴπαὶ τῃ εἰν 

ΗςὉ. ςοπέοτπιεα ἴο ἴδε σοπηπιοη σοπβίγυςτίοη, Εχ. 293 : (51.Δ κι ς Ξυρροτὶ ἘΉ. 
--ἼΔὶ οΥγρῸ ὉΠ) ὉΠ ΓΙΌΣ Ὁ)25Ὸ Ὁ}925Φ) ἴδε ρῥίορ. ἰ5 ἴο θὲ ἴακεὴ ν ἢ 
290 (οἰτουπηδίδητα]}); ΓῺ 2 15 δάν. ἀσουβ. οἵ ἀεϊεττηϊπαϊίοπ (διυὰ., Βε., 6 65.325 

8121. 2, Ὁ. 1; 5ες τρεῖς, 4γ,αό. Ονασι., ᾿ὶ. ὃ 44 ε; Ἡοννεῖϊ, 4γαό. Ογανε., 

1. 8. 83 8.); οἵ. 2 85. 1525 ΝΕ. 412, Εοτ ἃ ἀϊβεγεηὶ οοπβίγυσϊίοη οὗἉ ἴμε8ὲ οαβε8 
8εε Εν. ὃ 288 ὁ (Ὀε ὅδον, Ογανι. Αγαδε, τὶ. ὃ 320 ἔ.; ΕἸ εἴδομεν, Αὐ, δελγέγερ, 
ἵν Ρ. 644). --- ϑθρ"Ὁ γ 5] Ὀτιδξ 135. 5; 5.35 δ᾽ 116. 6. π., 2. --- [π}9 ἰπ οἷάετ 
ἴεχῖβ ΟἿΪΥ οὗ [με Κίηρ᾽β ἴδῦϊε (1 5. 209 δῃὰ ίγεα.). Τὸ Ὀς σοπηςεοίεά ποῖ νἱτἢ 

Ηεῦ. ποῦ (Ξ ) “δεπά᾽ (ποῖ “βργεδὰ ουἵ, ΜΝ.), Ὀυϊ νὰ Αταπι. ὅγτ. 

τὸν (- ΩΝ “βετὶρ οἹ᾽᾽ (5κίῃ οἵ ἀῃ δηϊπιαὶ, οοιμίηρ, ἃς.); πον πὸ (ΜΗ. 

ΓΕ 9 ̓  ᾿ 

τὸν) εἰς “βκίη, δἰάς.᾽ [4κὰὸ (Ὡς Ατδῦ. ὅγὰω (ἄοσι χ" ἜΞνΈ ΟΡ ΟΥΗ͂, 

8: ΠΡ οΠ΄᾽), ἴἴ ννᾶ5. οτ ρί παι ἃ τουπμὰ πιαῖ οἵ ἰεαῖπεν ἢ ἃ ἀτγαν ηρ- οἰ τηρ ἰπ 
ἴῆς εἀρςε, 50 ἢ 85 5 31}}} ἰπ 'ϑὲ διῃοηρ ἴῃῆς Βεάανη, ννηϊοἢ, βργεδὰ ουΐ ου ἴῃς 

Βτουπά, 5Ξεγνεὰ ἴοσ ἃ ἰδῦ]ς, ἀγα ὉΡ, 88 ἃ γτεοερίδοϊς ίοσ ἰοοά ; δῃὰ ννᾶ5 5ι:056- 

Πυςηγ ἀρρὶϊεὰ το ἴΒς ννοοάεῃ οἵ πιεῖδὶ ἵγὰῦ 8εῖ ἀροῦ ἃ βίαπα, ἡ Ὡοἢ ἷπ ἴον π 

1 φυρετβεάεά [5 ῥτὶπιϊτῖνε ατταηροηθπῖ. ὅ8ες [}Δῃς, 47“γ,5ὁ.- Ξρρὶ. λ6χ.» 
Ῥ. 1371 Β; Νίεδυῆν, 4γαδέδνε, 1772, Ὁ. 52; Ὀουρμῖγ, Αγαῤία δεφεγία, τ888, 

1. Ρ. 148. ΥΒΕεΙδεν (Ππ πᾶπὶς πὸ νγᾶ8 ρίνεη ἰξ ἰῃ Ηεῦ. Ὀεσαυβε ἴΐ νγὰ5 οτ σί πα! 
οὔ Ἰεαῖδεν ([μενγ, ΔΙ ΚΜ. ἵν. Ὁ. 560), οτ Ὀεσαυϑβς ἰΐ νγὰ8 γεπιονεὰ, βἰγρρεὰ οπ, 
δῇεν υβίηρ, σδὴ ἤδγὰὶγ ὃὉς ἀεοϊἀεὰ. Τῆς ἔογπι οἵ ἴῃς πουῃ ἰ8 ἀποπιδίουβ; 

1 ἀρατὰς (Βιίάμηρ «. Λιονεέρα, Ῥ. 204 [.) τ ΚΠΥ τεραγάβ ἰϊ 85 οἵ ἰοτγεΐρῃ ἴγρε, 

δηὰ (Ὑ ἢ 150 1305, 121) Ὀοττονγεὰ ἴγοπι ἀπ Αταπιαὶς ἀϊαϊεοι. Βαγίῃ (λο»"Ἱ- 

»αἰδιίδμνσ, Ὁ. χχὶχ ἢ) ἐχρ δίῃβ ἴῃς ἃ (ἰπβιεδὰ οἵ ἴῃς πογτιδὶ 5) 88 ἴῃς γεβυ ϊ 

Φ (ες5.38 ὁ σ44, 3 ὁ.; Οτεςη, ᾧ 245, 2. 
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οἵ ἀϊφεϊπι!δίίοη, ἴο ἀνοϊὰ ἴῃς βεαυεηςε οὗ τουπάεὰ νονγεἶβ “ (ο) 56. ΤΉ Ϊβ ἰ5 ποῖ 

5λιϊξίδοϊογυ, Ὀεοᾶυδε: 1, 500 ἢ} ἀἰββι πιϊ!αἰοπ νου ποτε ργου Δ ΌΪνΥ πᾶνε αβεοιεὰ 

τῆς ἤγβὶ νοννεὶ (φίνίηρ μι άσ.), 85 ἴθ ἴῃς ἐχδηῖρες Βαγίἢ Ηἰπιβεὶ Γ 85 ςοἰϊεοϊεὰ 

ἰπ ἴῃς ἴεχῖ; 2, ἴῃς οδήεοϊ οἵ ἴῃμε «ἰβϑι πη]ατίοη 8 ποῖ αἰταϊπεαὰ ὈΥ βυθδβιϊτυτησ 

τί(ὰ -ΞΞ ο) ἔογ) (6). 97,9] γεφιέίε, οἵ ἀϊνίπε τειγι δυκίου ἕο εν] ἀεεάβ, Ὠι. 

7} [ετ. 25}5 ἄς. --- Ὁ)75Κ] ἴῃ {πε ἰηϊεγοουγβα θεΐννεεα τῆεῃ οἵ ἀϊβεγεπὶ {τῖθε8, 
ὙΠ ρρεῖ οἱ αἀἰβετεηϊ ροάβ, [Ὡς σοπιπίοη πᾶπιε ἰ5 παυγα! ν υϑεὰ; ἰΐ ἰδ ὩῸ 
τεάβο ἴον ἀουδιίηρ ἴῃς ρεηυίΐποηαθ5 οἵ ἴδε νεῖβε (Μεγ.). 

8. Οἵ τῃε οἂρίυτε δηά ἀδβιγυοιίίοη οὗἉ [επυβα]επὶ 85 ἤθε πᾶτ- 
ταῖθα, [Π6 γα 5 0 ἴγᾶσα ἴῃ ἴΠε6 Ὠἰδίοσγ. Ενδη ἴῃς Βοοκ οἵ Τοϑβῆυδ, 
ψΠΙΟἢ ταϊαῖαϑβ αἵ ἰάγρα ἴῃς ονεγίηγον οἵ 115 Κίηρ Αἀοηΐ-Ζεά εἰς ἀπά 
τῆς ἀδοιγυστίοη οἵ 4}} (πε ΟΥΠΘῚ οἰτ65 οἵ ᾿ἷβ οοπίεάεσδου, ἰ5 βρη! ῆ- 
ΠΔΠΕΪΥ 5ἰἰεηὶ δρουϊ [Θγυβαίθπὶ (705. το; οὗ, 12). [πη 74. το" ἴ 
δ ἃ οἷν οὗὁἉ τῃ6 ]εὈυβίτεβ, “ἤθεα ἴπθτα ἅΤῈ ΠΟ 5γδϑ} 165," δηά 
ψἤογα, ἱπετγείοτε, ἃ δεϊαϊθὰ να ΓΕ ἢεϑιἰδῖεβ ἴο 5εεῖκ Ποβρί τα] γ. 
Τῆς τακίηρ οὗ [Θγυβα]επι, τ 115 ΒΓοηρΠ Ια Ζίοῃ, ἰ5, ἰη ἔδεϊ, οηβ 

οὗ τῆς ψτεαῖ δοῃίενεπιεηῖς οὗ ΠὨανίὰ (2 8. 55 5)," τ[ῃ6 τπεπηοῦυ οὗ 
ΜΠ ΙΟἢ 5 ρεγρεϊαδῖεα ἴῃ ἴῃ 6 πᾶῖης (Ἰϊγ οὗ Πανίά, Βαϊΐῖ ννεὲ ἅτὲ ποῖ 

ει ἴο ἱπίδγεηςεβ ; ἴ[ἢ6 δυΐπογ οἵ ἴῃ 6 ἰδίου ἔγοπη ψῃοἢ [υἀ. 1 15 
ἀετγνεα τε}}5 υ5 ἜΧρ] ΟἿ Πγ τῃαῖ τπε ἱπνδάοτα αἰά τοί --- οου]ά ηοΐ --- 
βαϊῃ ρΡοβϑεβϑίοη οἵ [εγυβαϊθπ. ὅγε ἂγὲ ἰοτίυπαῖὶθ Θηουρῃ ἴο πᾶνε 

τη 15 βἰδιεπιθηΐῖ ἴῃ ἴννο ρ]άσα5 ψῃ ἢ ἰξ ἰ5 Ἰηδίγαςίίνε ἴο ρῥίδος 5:46 

ὉΥ 5ἰάε. 

]ο5. 1558 Τῆς Πενυβίϊε5 ἱπμα  ἶπρ [ἐγὰ- Τυἀ, 121 ΤΊΣ [ει 5᾽168 ᾿ππα τ ηρ [ἐτὰ- 
βαϊεπι, δε γμασλέίες εοιἑα ποί ἃ15- βϑίεπι, δε Θεηγαριεῖέες αἷα' ποί ἀἷ5- 

Ῥοββεβθ; δηὰ ἴῃς 7εθυβὶϊε5 ἀννεὶς Ροββεβ5; δηά ἴῃε Τερυβιῖεβ ἀννεὶξ 
νὴ δε )γμαάαλίίες πὶ [ετυβα]επι, ἴο νὴ δε δεηγ)ανεῖέος ἰὰ 7 Θτυβαί ει, 

τ815 ἀδγ. ἴο 115 ἀδγ. 

Τῆεβε ραβϑᾶρεβ ἅτε ἰἀεητίοαὶ ἐνεπ ἴο ἴῃς ἰηνετίεὰ ογάετ οἵ ἴῃς βεηίεπος; 
ἴῃε οηἷγ ἀϊβεγεηςεβ ατὰ ἰπαϊςαϊεα Ὦγ τῆς ἰϊαϊὶς ἴγρε. [π {Πὶ5 νατίαἰἴίοπ ἰξ σἂπ 

μαγαϊγ Ὀς ἀοαριεά τμδἱ 705. μα5 ργεβεγνεὰ ἴῃς οτὶρίπαὶ; ἴῃς εὐϊῖοτ οἵ Γι 4. Π45, 

85 ἰη οἴπεν ρἴδοοβ ἰπ ἴῃς οπαρίετ, ομδηρεά ἐσμῥα πο ἴο εἰϊα πο ἴῃ σομογπη Υ 

ἴο 5. ΠΕΟΥΥ οὗὁἉ ἴπ6 τεβροηβι ὉΠ ἴον (ἢ 15 (αἰ!ατα, ἀπ ϑυρϑιτυϊοςὰ Θεργανεῖν 
ἴον )μάσλ ἴῃ πδγπιοην στ ἴῃς ραγιτοπ νος αἰ]οιϊεὰ Τετυβαίετη ἴο {πε 

ἔογτηοτ {τἰρε (705. 155 1816.3), Ἐοτ ἴῃς σοηνεῦβε οἤδηραβ (ϑιυά., Βε.), πὸ 

τεᾶβϑοῃ οἂπ ὕε δϑδὶρῃοά. Τῆς νεῖῦβε ρτο δον βιοοά ἴῃ [6 οτὶ ρίπαὶ ἱπιπιεά ἰαίον 

δῆτε ν.ἷ, οὐ βεγῆδρϑ ν.ἴ- 19. 31 

ΦΊΒ, χτγδι͵ ἐπηρὶ γίησ ἴπαὶ }ογυδα ἐπὶ νγἃ5 Αἰ γε αν ἃ στεαῖ ΠΟΙγ ρίδος οἱ Ὑδηνεῃ, 

ἰ5 ἃ ξῖοϑϑ ἀπδοῃγοῃίβηι. 

Ἂ 
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Τῆδὶ (5 βἰαϊεπηθηΐ, ἴῃ ἰἴ5 ΟΥ̓ ρΊΠ4] ἔογπὶ 85 ἰΐ βίδηάβ ἴῃ 705., 
Ρτοσβεάβ ἔτοπι  [ῃ6γα ἰδ ΠῸ σεάβοῃ ἴο αἀουδῖ; ἰδ ΘΧδοῖ οοττα- 

βροπάς ἰῃ βυδβίδηος δηὰ ἔογῃι ἴο Τυά. τ, Ι{ (Ὁ]]ονγ5 τμδὶ ν.", 
Μῃΐοῃ δον οοπιτδάϊοῖβ ν. Ἷ, σδηποῖ θ6 ραηαίΐης ; ἰδ νγσχᾶβ ῬγΟΌΔΌΙΥ 

ἰηβετῖεα ὈΥ δὴ εἀϊϊογ, γῇο ρεγῆαρβ ἱπίεγργεῖεα ν.ἷ, ἃ5. τηοϑὲ σοπὶ- 
τηδηϊαίοτβ ἕδνα ἄοῃσ, ἴο πιδδη (μᾶῖ [ἀδῇῃ οατγεα Αἀοηί-Ῥ6Ζεκ ἴο 

7επιβάίθπι, δηα βυρΡ εἀ δὴ Ἔχρσθϑ5 βίαϊεπηθηΐ οὗ ψῇῃδὶ βεεπιθα ἴὸ 

Ηἰπὶ ἴο Ὅ6 ΠΘΟΘββατν ἰηΐεττεαὰ ἔτγοιῃ νι, ΔΒΕΙΠ γ (8 Ὀ6 ἰϊ5 
οτὶρίῃ οἵ ποῖ, ἴῃς νεῦβα ἢᾶ5 0 ἢἰδβίοσίοδὶ να]ὰθ." 

Τὸ Βιατγπιοηΐζε νι ψ ἢ ν.2} (705. 1.508) ἀπὰ νὰ (ΒῈ Κπονῃ ἰαοῖβ, ἵψνὸ 
Ῥτίποὶραὶ Ἀγροίμεβεβ βᾶνε Ὀεεῃ ργοροβεὰ: 1. ΤΏΕΥ ἴοοϊκ δπὰ ἀεβιγογεά ἴῃς 
Ἰονγεῦ οἰἴγ, Ὀὰϊ ττετε ἀπαῦὶ]ς ἴο σοπασον ἴῃς οἰϊαάεὶ (ΕἼ. [05., σρῶ. ν. 2, 2 
8.124, εἴ. Ῥτοςορ. οἡ ν.32}). [ἴεν ἴῃς ἰοννεῦ ΟἿ νν88 τερυ, ἀηὰ ἱπμαθϊιεὰ 

ὈΥ͂ ἀμ ϊεβ πὰ Βεπ)απιῖϊεβ 85 ννεὶ] ἃ5 [ερυβὶϊεβ; Ὀαϊ τῆς ἰδἴϊες, Βοϊάϊηρ ἴῃς 
οαϑῖϊς, νγετε ἴῃς ταὶ πιδϑίετβ οἵ ἴῃς οἷν {11 ἴῃς τἰπὶς οἵ Ὀανίὰ ((Ιετ., ϑομπι., 

ἃ [,ρὶά., Αὐαζῦ.). 2. [υάδῇ ἴοοῖκ ἴπε οἷἵγ ἀπά Ὀυτπεὰ ἰϊ 45 τεϊαϊεὰ ἴῃ ν.δ, Ὀαϊ, 
ἃ5 ἴπεν αἰά ποῖ οσσυρΥ ἰϊ, ἴῃς [ες Ὀυδίϊε5 βοοι τευ ἀπὰ (οτϊβεὰ ἰξ 50 5: ΓΟ ΡῚΥ 

ταὶ πεϊῖμες Βεπ)απιῖη, ἴθ νῃοβς εγτί του ἰξ ἴᾶγ, ποῦ [υάδῃ, νόθα Ὀογάοσ ἴὶ 
τὨτεαϊεπεά, νν88 δὺ]ς ἴο τεοοπάαιετ ἰ᾿. Αἴτεῦ ἃ {ἰπιε, ἀυτίπρ νν ἰο ἢ ἰδ ννα5 ΒΟ Ϊν 
7εθυπῖις (704. 1911), [ἀμ ῖτε8 ἀπὰ Βεπ)απιίϊεβ βειτ]εὰ ἃ58. πηειϊοβ δεϑάς ἴῃς 
οεἰτίζεηβ οὗ ἴῃε ρίαος, ἀπά {8 τγεϊαϊίοη σοπιπαεά Ε}}} Πανὶ ἀ᾽ 5 εἶπις, μεθα, ἴῃς 

Ῥοννεῖ ραβϑβίπρ ἱπἴο ᾿βγδεὶε βαπάβ, ἰξ ννγὰβ τενεσβεὰ (οἴ. Αὐρ., φεαεσί. 7, ΤΒάϊ., 

Εν. Κς., Βε., Κευβ5, Βα.). ΒΥ ἴδε ἢγβὶ οὗ ἴπεβϑε Ὠγροίῃεβεβ ν. 8 δηὰ ν.Ἱ δζὲ 

πιαὰς ἴο τεΐετ ἴο αἰβετγεηὶ [Ὠΐπρβ, --- τὴς Ἰονγασ οἰτγ, ἴῃς οἰϊαάεῖ; Ὀγ ἴῃς βεοοῃά, 

ἴο ἀἰβετεπῖ ρεγίοαβ, ---- τῆς Ὀερίπηΐηρ οἵ ἴῃς ἱπναβίοπ, ἱπ ἰαῖου τἰπιες; πεῖϊϊμες 

ἰ5 σοππίβίεηϊ ψἢ ἴδ6 ἴαχῖ; 1 ϑυο ἢ Παά Ὀδεῃ ἴῃς δυϊποτ᾿β πιεαπίηρ ἢς ψουϊὰ 
Βανς πιδὰς ἰϊ ῥ]αἰπ. --- “)) 5 Γ5.}} [Ὡς νετθβ οδαπποῖ ὃς ἴα κδῃ 85 ρ υρετί,, εν ἀσά 

αι ἀαγαΐηε Κ. σνά ἑαξεη ἐΐ, δε. (ΚΙ., τα. 1.), ἀπ ἱπιεγρτεϊδιίου νυ μῖςἢ της 

5υηίαχ οἵ Ηεῦ. ἴεη8ε5 4063 ποῖ δἰϊονν. --- Οπ Τεγυβαὶεπὶ ἀπά ἴῃς ες υβἰῖε5, Ξεα οἢ 
1910, -- 2. "85] 3εὲ Ὀεῖονν, οῃ νυ. 35, -- ᾧΝ2 ὙΦ ὌΠ ΓΝῚ] 2048.2 Κ. 812 Ἀᾳ5, 747"; 

οὔ 93 ϑκ ΠΓΟΦΥ Ηοϑ5. 819 Απὶ. 19 7.10 ἃς, ΤῊς ο]άετ σοιηπ. ἐχρίαἰπεὰ τῆς ἤτοι 
οὗ ἴμεβε σοπβίσγυσίίομβ 85 ἂπ Ὠγραϊΐαρε ἴον ἴῃς βεσοπὰ (566 Ἂβρ. Ὀγυϑ5.); δαϊ 

500 ἢ δΔῃ αὐ βοίαὶ ἤρατε 5 ποῖ παῖυτγαὶ ἴῃ ργοβϑε. “(δϑβὶ ἱπῖο ἴῃς τς νυν} Πδταϊν 
ἄο, ἴον ἴῃ 4}} οαϑεβ 'ἰπ ΟἹἽΤ, ἴπε οὔ]. 15. ἃ οἷ οὐ δυϊάϊηρ; “5εἴ οπ ἢἤτε᾽ ἰ5 

ΒΟΔΓΟΕΙΥ ἃ ῬάγΆ}1εἰ ἰάΐοπι; Ῥεγῆδρβ ἴῃς οτἱρίῃ οἵ ἴῃς ρῆγαβε τραῦ Ὁς " βεπὰ ο, 
δεῖ τὰ οἵ, ὁν ἢτς. 

9-15. συάδιι ψαροδ [6 ΜῈΣ ἴῃ 811 μασίβ οὔ ἱΐβ ΤΘΣΥ ΟΣΥ ; 
[110 ἰακίηρ οὗ Ηθῦτου δηὰ ὉΘΌΓ; [09 ἀΟΤΥ οὗὨἨ (4100 5 
ἀδυριῦοσ ΑΟΠδ8}. ---θ. ΤῊς νεῖβε ρίνεβ ὺ5 ποίπίηρ πιοῦσα 1ῃ8η 

4 ΗἴϊΣ., Ο ΚἹ). ἴ. Ὁ. τοῦ; διδὰς, Ο 1. Ρ. τόσ ἢ, 
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τῆς ἐλιλ ΠΥ πᾶπιεβ οὐ ἴθ ἴἤγεθ ταρίοηβ ἰηῖο ψῃϊο (ἢ ς τΟΓΓΟΥΥ 
οὗ ]υ δῇ ννὰβ ἀϊνίἀ6αἃ ὈΥ ἠδίυτο, Δηά οἡ δοοουηΐῖ οὗ (5 ρεηθσαὶ 
οἰαγδοῖεσ 15 ϑυβρεοιεὰ." --- Ζῴς ΔΙ ρλ απας ἀπά ἐπε δοιὰ ἀπά 1.ε 
Ζοτυξαπαϊς, ἴον ἴῃ6 ψῃο]ς ἰδμὰ οἵ 7υἀδῃ, τοβειιῦ]ε5 [05. το" (Ὁ) 
οἱ (4) Ἀι. τἴ οἴ. 7ετ. 17 ὅζο. [Ιπριεδὰ οὗ ονδηά (ςλεῤλείαλ), 
τῆς δυΐποτγ οἵ οὐγ Ὠἰβίουυ υ865 Ρ]αίη ('ρισφ, ν.}. 8). Βυάάε οσοπ]δο- 

ἴυγεβ ψ ἢ σοηβίογαῦ]ς Ῥγορ ΠΥ τῆαὶ [ἢ νοῖθα ψγᾶ5 ἰηβοσίθα 
δεῖς Ὁγ τῆς εὐϊϊοῦ ἰῃ ρἷδος οὗ ν.}Ὁ "3, ψῆθη τῆς ἸΔ[[ο νθῦβαβ θα 
τειπονϑά ἴο {πεῖν ργθϑεηΐ ροϑβιϊοη. ΟὐὨ ἴῃ6 ἴἥγεε τερίοηβ παπιεά, 

τῆς ΗἸρΗαηἀ5 (ΕΝ. 1] σουπίγγ}) σὲ ἴῃς τηουηϊδίπουβ ὈΔοκθοης 
οἵ ϑουΐμεγη Ραϊεβιίης, διϊδἰηίηρ ἰἴ5 στθαϊθβὶ οἰεναιίοη πθᾶὰγ Ἡθῦτοη ; 
ἴῆς ϑουτἢ 15 ἴ[ῃ6 βίεβρρε τερίοῃ νῆῃϊο ἰοστηβ ἴῃς ἰγδῃβιτοη ἴο ἴῃ 6 

{πι6 ἀεβοτῖ ; ἴῃς 1 ον ]δηά ἰ5 ἴῃ6 οοαϑβῖ ρἰδαίη ἱποϊαάϊπῃρ ἴῃς ΤΠ δ ῃ 
τοοι-Ὠ}}}5. 

Α5 ἴδε Πεδὰ 9εᾶ ἰ5 ἔαγ Ὀεῖον ἴδε Ἰενοὶ οὗ ἴε Μεαάϊϊεττδαηθδη, Ὡς τὰς 

Βείρῃι οὗ ἰαπὰ ἰβ τισὶ πεᾶτοσ ἴῃς ἔοττηοῦ ἴδῃ ἰῃς ἰαζΐετ, (μὲ τηουπίδίη5 οὗ 

7αάδῃ (α]] οὔ ἰοννατὰ ἴῃς εαϑὶ αἰπιοβὶ ργεοὶρι του ἱῃ ἴμγες ἴεγγαςοβ; [85 18 

τὰς ΝΠ άετηεθ5 (2 1ὸ) οὐ 7υάδῃ, ἃ νγαΐετεββ, ἴγεοΐεββ νναβίς, ὑυῃΐο ἢ ΟἿΪΥ ἷπ 

ΞΡΠΩΡ 5ῃον" 5 ἃ [δΐῃ Π]πὶ οὗ νερεϊαιίοη. --- 3))} ἴτοπι ἃ τοοῖ ποῖ ᾿ἰνίηρ ἱπ Ηεῦ., 

Ῥυζ ἴῃ Αταπι. ἀπ ὅγγ. τηςδπίηρ ὁ ἀτγ, ἀτγ ἀρ᾽; [ῃς πᾶπηε, ἱπεζείοσε, ἰ ργοῦ ον 
Ῥτγε- βγεῖ ες. Α5 ἴδε Νερεὺ 85 ἴῃς βουϊμεγπιηοβὶ οὐ ἴπε παΐωγαὶ ἀἰν᾽βίοπβ οὗ 
Ῥαϊεβίης, ἴῃς πδῖης δοαυϊγεὰ ἴῃς β5εῆβε "βου, Ἰυϑὲ 45 Ὁ" “6 σᾶτπης ἴο πιεᾶῃ 

“γεβῖ.᾽ -- π50Φ] “ἐ. γνη, ἐλ ἐοιυ-ἐγέηρ ἰαπά. ὙΏΕτα ννᾶ8 ἃ σλεῤῥείαλ οὗ Ιβγδεὶ 
(768. 1115), θὰῖ τῇς πᾶπὶς ἰ5 ρεπεγα!ν υϑεὰ ψἰπουϊ ξαγῖπες ἀεβηϊίοη ἔοσ μα 

βουΐβογηῃ μαζὶ οἵ ἴῃς πιδείτἰπις ρῥ]αΐπ, ἔτγοτα [ορρὰ ἴο ὕδζσαβ. [1ἰ ἄρρεδζς ἴο ὑε οὗ 
Ιβγαεὶῖτε οτἰρίπ. : 

10. Ιη] τς σοπαυεβὲ οὗ Ἡδῦτγοη ἰβ δορά το (δῦ (705. 
το, Ιη τῇς ρᾶββϑᾶρε Ὀείογε 8 [ἀδῇ ραίηβ ἴῃς νἱοίοτγ (ν.}) 
δῃά δἤετιναγάβ οδάθϑ ἴῃς οἷν το (δἱεὺ (ν.). ΟἸοβεγ εχαπιϊηδίίοῃ 

οὗ δε τεχὶ βϑῆονβ, βονγονοσ, ἴῃδὲ (Π18 5 τὴς νοσκ οὗ τῆς εὐἀϊῖοτι, δηὰ 

τῃαῖ τῇς οἱ εγ ἜΠΌΙΟΥ ἴτοιι ψῃϊο Ὡς οχίτγαοῖς ἢΐ5. πηαίετγίαὶ ἀρτεεὰ 

ΜΠ 705. 1555. Δηἀ ννᾶ5, ἰῃ δοῖ, ἰἀδητῖο αὶ ἢ [πε βοῦγοα οὗ ἴῃ 6 
Ἰαϊῖογ ρβᾶββᾶρε. Αϑ8 [ἢ6 ϑἴοσυ Ποὺ τη ἴῃ ]7υἀ. τ, [υἀΔἢῃ ἤτοι ἀ6- 
{εαῖϑ ἴῃς ἴῇγες ρίδηῖβ (ν..), δηὰ τῃδη Οα]εῦ ἀτίνος [ἢ 6πὶ ουἱ (ν.Ἶ) ; 

τῆς 500) εςὶ οὗ ν.}} σδῃ ἴῃ 115 ργεϑδεηΐ σοηπεχίοη οὐἱυ ὃ6 [υάδ}, Ὀυΐ 

φ'ννςε., Οονεβ., Ῥ. 414; Μεγ., ΖΑ ΤΙΝ ἱ. Ῥ. 136 π.; Βυ., Δίρλ’ . δάηι., Ρ. 6; ς, 
ΟΝ ΝΟΥ. Ρ. 480: “Οηε οὗ ἴῆοβε ρεπογαὶ οὐβεγναίίους νοῦ Βὰ ἰ5 ἰοπὰ οἵ ἰηπῖσο- 

μοίηρ, οἥεῃ, ρεγῆαρς, δ5 ἃ υϊκεϊςαϊς ἴον γαδίίεγ νν ἱς ἢ Ὡς οπιτοά."" 



1. φ-ῖο 23 

τῆς οοπίοχίι ᾿ροΥΔ νον τοαυῖγοβ [μὲ ἰξ σῃουϊὰ Ὀ6 Οα]οῦ. Τῆς 

ἰεχὶ οἵ ἴῃς οἷδΓ παιταῖΐνα τὺ Ὀδ6 τεοοπδίτυοςιεα ΌὈΥ [Π6 αἰὰ οἵ [με 
Ρᾶγα]]6] ἴῃ 705. : 

705. 1518 Απὰ ἴο Οαϊεῦ ἴμε βοῇ οἵ 7υἀ. ιὉ Απὰ {πεν ψᾶνε ἴο (αϊεῦ Ηε- 
]ερβυππθὴ ἢς ρᾶνε ἃ ρογίίοῃ ἴῃ 

ἴῃς πιϊάϑβι οὗ ἴῃς υἀδῃϊξε5, δοσοτά- 

ἱπρ ἴο ἴῃε σοπιπιαπάπιςηϊ οἵ Υδῃ- 

Ὀτου, ἃ5 Μοβεβ δαά Ὀἰδάεη, δῃηὰ Ὡς 

Ἐχρο]]εὰ ἔγοσα ἰξ ἴῃς ἴδτες βοὴ οὗ 
Αμδὶς. 

νοΐ ἴο ]οβῆσα," Κιίτγίαιἢ (.ς. ἰὰς ν.10 [Απὰ ὍΔ Μψεηὶ ἀραϊηϑί ἴῃς (Δ- 
οἷϊγ οἵ) Ατϑα ἰδε ἰαῖπεσ οἵ (186) 
Απδὶς (ρἰδηῖ5), ἴπαὶ ἰ5 Ηεῦτοῃ. 

1 Απὰ Οα]εῦ ἐχρε]]εὰ ἔτοηι ἰξ ἴῃς 
τες 80π5 οὗ Απαῖκ, 58}6β8ῃαὶ,, ΑΒ ἱ- 

το, δηὰ Ταὶπηαὶ, (ἢς Ομ άγθη οὗ 

Απαὶ. 1δ Απὰ ἢς ν»εηῖΐ ἃρ ἴδεποα 
δραῖϊηβὶ ἴῃς ἱπηδΟϊδηῖβ οὐ Ὀςθίτ, 

πδϑηϊζεβ τ᾽ 8ο ᾿νε ἴῃ Ηδὕτου --- ἴῃς 

δηοϊςηΐϊ ἤᾶπὶς οὗ Ηεὕτοῃ ννὰ8 Κὶγ- 

ἰδ Ατϑα -- ; ἀπά ἴδον 5πιοῖς} 58ε- 
8δαὶ, ΑΒίπιδη, ἀπὰ Ταϊπημαὶ. 11 Απὰ 

δες ψεηῖ ἴβεπος δραίϊηβὶ ἴῃς πῃ δῦ- 
ἰϊδηῖβ οἵ Ὠεδῖτ, ἄς. 13 Απὰ (δ]ε Ὁ 

βαϊὰ, ἄς. 

ἃς. 16 Απὰ (μεϊεῦ 5Ξαϊ4, ἄς. 

Τῆς εὐϊίος ἀϑοτίεβ (δὶἊθ᾽5 σοηηαεβί ἴο [Δ ῃ,7 δηὰ πιδῖκο5 ἴΐ ἃ υἱοίοσυ ονεῦ 
ἴῃς Οαπααπίϊεβ, νοεῖς ἴῃς οἷος πατγαῖϊίνς βροῖςε οὐἱν οἵ Απακὶπι. Τὸ δοοοση- 

Ῥ 5} (5, ὃς τειμονεὰ ν.29 ἔγοπι ἴδε θερίππίηρ οὗ [8 βἴοιγ ἴο ἴῃς Ἂπὰ οἵ ἴδῃς 
δοςοουηῖ οὗ [με σοπαυεϑβ5 οὗ [Δ δῃὰ ἱῃβεγίεὰ ἴπε ννογάβ Ἔεποϊοβεὰ ἴῃ Ὀγδοϊεῖβ 
(Βα., Αἰομ. κ. δανι., Ὁ. 4 Β.). 

Ἡδετοῃ, 22 Κοπι. π|}165 5. οὗ }Θτυβαὶθπὶ, ᾧ ἰῃ ἴῃς Πἰριοϑῖ ρατὶ οὗ 

ἴῃς τηουηίδίηβ οὗ [ἀ δῇ, 1165 ἴῃ ἃ νϑί]εὺῪ τυπηΐϊηρ ἔτοπὶ ΝΜ. τὸ 5Ε. 

Τῆς πιοάστῃ οἷν ἰβ θ01}}Ὸ ράχιν ἴῃ [ῃς Ὀοζίοπι, ραγῪ οα ἴῃ6 5ορε 

οὗ ἴῃ6 δαβίεσῃ μ1}}.8 ὙνῈΠ (6 τορίοη βουῖῃ οὗ ᾽ἴ Ηδὕτοη Ὀὲε- 

Ἰοηρεά το Ταὶς ; οἡ τῃϊ5 εἰδῇ 866 ποῖβ θεῖον οἡ ν.}". ---- 7.6 παριδ 

9 εόγοη πὶ σαγἠ ον ἡ τιθς τας ΚΑ ἰ»γγαχλ-αγόα 705. 14", οἴ, “ΚΙτ- 

αϊῃμ-ατθα, τμᾶὶ ἰ5 Ηδθῦτοη " ὅδη. 232 357 705. 155 207, 566 4]50 
1515 21}, Τῆς οτρίηδὶ πιδδηίηρ οὗ ἴῃς πᾶπια 15 ΡγορδΌὶυ ΖΖγα- 
2οὔε; τῃε ρῥδουϊίαγ σοπϑιγαοιίίοη οὗ τἢ6 πυπιοαὶ, ψῃϊοἢ ἰαΐοτ 
50 065 ἀϊά ποῖ ΤεοορΏ ΖΕ, ἰ5 ονίάδηος οὗἉ 115 δἰΐδβη ογρίῃ, ἱ{ ποῖ οἵ 

ἰϊ5 τετηοῖς δηϊὶ αυϊγ. ἩΗδῦτοη πᾶ5 ποῖ Ὀθεη αἰβοονεγεα ἰη τῃς [1515 

4 8εε οβ. 1465, 
ὁ Τῆς ποχὶ βίερ ἴῃ (5 ὑργορτεβϑ5 ννὰ5 ἴο αἰγίυῖϊς ἴῃς σοηηυεβϑὶ οἱ Ἠεῦτοῃ δηὰ 

τῆς οχίεγπιϊ πδϊίίοη οἵ ἴῃς ρίαπίβ ἴο ]οϑῆυδ δῃὰ 4]} [5γϑεὶ, [05. τοϑϑί. σα σις, 

Ζ Οδ3, 2οϑρρ. 
ᾧ 1Π1| οσσαρίεϑ Ἔχαςῖν [πς δηοίεηι 5ϊε, ἰδ ννᾶβ οτς οὗἉ [ἢ νΕΓΥ ἕενν οἰτί85 ἴῃ Ῥα]- 

εϑιηο ψῃΐοῃ ἀϊὰ ποῖ βἰαπὰ οπ ἃ δἰ}. Οἡ Ηεῦτοη 5ες Βοῦ., 5.Χ3, 1. Ρ. 213 1., ἢ. Ρ. 

72 5. οβεη, ΖΟΟ. χὶϊ. ρ. 477 δ(.; 5ερρ, )εγωταίφνε, ἱ. Ὁ. 486-ςοα; Ομέτίη, )γκαε, 

ΠΡ. 214-256; [,οτίεῖ, δνγές, Ρ. 317-333: 5. ΜΡ. Μεριοῖσι, ἰϊϊ. Ρ. 305-309, 333-346; 

Βδαδ,, ᾿. 139 Η(.; ΜΝ] σου ἰπ 2.83, “ιν. 



24 7Τῦνοξξ 

οἵ ρίδεεςβ ἰη Ῥλϊεειίης οοπηυετεὰ Ὁγ Ἐργριίδη Κίηρς οἵ τῆς 181} 
δηὰ τοῖῃ! ἀγηδοίίεβ," ποῖ ἴῃ ἴῃς Απηᾶγπᾶ ἰεἰίετς, Δ πουρῇ ἴῃς δυ- 

{που οὗ τῇς ρονεγποῖ οὗ [εἐγυϑα]οπὶ εχιεηάθα το ρίδοες τ Ποσ 
κουϊ, [Ι͂η Νυ, 1232 νε δῖε το]ϊὰ ἰπαὶ Ἡδῦτγοη νγᾶβ Ὀυ11 “ ϑενεῃ 
γεᾶτε Ὀείοτγε Ζοδῃ ἰη Ευρί," Ὁ νηοῦ τὰ σῃου!ά ῥτγοῦδοϊυ υπάετ- 
φἰΔη4 τἢς τεπιογδιίοη οἵ (ἢς ἰδίϊογ εἰϊγ δἵ τῆς Ὀερίπηίηρ οἵ ἴῃς τοῖῃ 
ἀγηδοῖγ. --- Ζεν “πιο δλδτλαί, Αλίψιαη, ἀπά Ζαίσιαι 705. 15" 
Νυ., 1252, τῆς τῆτες ρίδηϊ5 (““ 50η5 οἵ Απδίς ") σῇοπι (ἰδἱεῦ ἄγονε 
οὐὔἱ (ν.3), Τῆς εὐΐίοτ Πα58 νι οἷγ βεραγαίεὰ πογάβ νης ἴῃ ] 
φἰοοά ἴῃ ἱπηπιεάίαῖς σοππεχίοῃ ; “ ἢς (.5. (4160) ἄτονε ου τε 
ἴῆγες μίληϊ5, 5ῃεηπῃδί, ΑΠίπιδη, ἀπ Ταϊπιαὶ " ; «εἶ, [05. 15. Τῆς 
πδπΊες δῖ οἱ ἀϊδιϊηςτνεῖγ Αγαπιαὶς ἴγρε ; Ταϊπιαὶ ἰ5 [6 πᾶπιε οὗ δῃ 

Αταπηάδδῃ Κίης οἵ Οεβῆυτ, νῆοσε ἀδυρηϊει ννᾶ8 νἱς οὐ [λαν! ἃ ἀπὰ 
τηοῖδεῖ οὐ Αὔβαϊοπὶ (2 5. 21.357), δα ἰηβογ ριίοῃβ σεοθηῖγ ἰουηά 
αἱ ΕἸ-Οἱα πεᾶγ Τεϊπιᾶ τηδητίοη ἴνγο Κίηρβ οἵ [᾿ῃηγϑη πδιηεὰ 
ἼΑἸπι ; { ΑΒίπιδη τ (τ. 9ο"7, Θῃεϑῃαὶ (5}δϑ}α!) ΕΖγ. οἷ. 

10. “Ὁ 1.25 900] Ραγεηϊμεῖίς ποπιπαὶ δεπίεποε; ρετθδρβ δῇ δυο μβδεοϊορίοαὶ 
Εἴονο οἵ ἴδε εὐϊίοτ, --α 209} μγνιεγέν, ῥγευϊομείν ; ν.λ1. 38. 43 δὲς, το γ.Ν ΓΙ] 
(Π9 πυπιεγαὶ “μν ἰδ τεοοζηίζεά ὈΥ ]ετοπὶς (αἵ «ἰδ, εἴκ., Ο53, 8410) : Ατῦε, 
[4 εοἱ ᾳυδίίυοτ, εο ᾳυοά ἰδὲ ἴτε ραϊγίαγο δε, ΑὈγαμαπι, [ἴβᾶᾶς εἰ [δοοῦ, 5ερυὶ 
ϑυηΐ, εἰ Αἄαπὶ πιαζηυ», υἱ ἰη [ἐφ ᾿ἰῦτο βοτίρίαπι εδί (705, 145). 1 Τῆς 58πις 

ΜΙ|Ιάγαθη, 426γ. γαό, ᾷ ς8 (οη Οεη. 232). Κιταῖῃ ατθα ἰο ἱπιεγρτγεῖεὰ 7ΐγα- 

γοα ὉΥ ἴνας. Οεαπάεν (1ς78), Εν.., Ευττγεῖ, (αβ55., ὈὨΪ., Ὀς., 4].; ψ πῃ ἴῃς 

δηοπιδίουβ (ποὶ ΕΠ εῦτεν.) σοπεοίγυοϊίοη οὗ ἴῃς πυπιοταὶ οἴ, »ὩΦ ἽΝ2 «δευδρ 

Ἡμοίμ, ὅθ ἃ παπιε πιίρῃϊ Ὀς γίνε ἴο ἃ ἴονπ ἴῃ νῃοἢ ἔοαγς κί πάτεὰ οΥ 

Ἄσοπίςεοταῖς οἰδῆ νοῦς δεῖ ες ἰῃ δα Ἰηδην βορᾶζγαϊο αυάτίετβ; ὃ οοτηρᾶγε ἴῃς 
Ῥῃοσηίοίδη Ττίροῖο -- ἴῃς παῖϊνε παπιε Ὧ85 ποῖ Ὀδεη τεσονοτγαα --- ἰουπάςα ὈΥ 

Ἴγες, δίάοη, απ Αγαάν.} [(δῖετ τεδάετβ, πονενεσ, ἰοοῖς Ατῦα 85 ἴς παπὶθ 

Φ ΤΉ ἰἀεπιβοαιίοη οὗ " ΚΗ ΪΌυτ" ἐπ ἰπβογίριίοης οἱ Βδπηβεβ ΠΠ1. ἢ Ἡδῦτοη 
(ὅαγοο, Δ᾽ δ. π, 8. νἱ. Ρ. 32, 39: “ίιράενγ. Ογιδείσηι, Ῥ. 333, οἵ. 336 1.) ἰ5 ἀενοίὰ οὗ 
ΑἸ} μαυδ ηγ, ὙΜΒεῖμογ ἴα παπις Ἡεῦτοη ἢδ5 δηγιῃὶηρ ἴο ἀο νν» ἢ ἴῃς ])α ἐγ ὶ 50 
οἥοη πιοπιοποί ἴῃ ἴπ 6 πιάτα Ἰεϊϊοτς (ὅϑαγοα, 41.) ἰ5 ποὶ γεῖ οἰδᾶγ. 

11). ΗῸ ΜΠ ον, δῥίσγαβλίολς δεπάνιδίον ἀκε Ανγαδίεη, Ὁ. 5, οἰϊοεὰ Ὁγ ϑϑγςβ, 
Μέιχλον (γέμείενη, γ). τ8ρ. 

 Κοο αἷνο φῇ. τοϑ, τὶ (Ογ. εἀ, Να]}., ἱ. 694), ννῆετε δε δάάβ: Ἰίσεῖ ῥ᾽ γι 

Οἰμ!δὉ αιατίαη ρυϊοηῖ, οὐ}5 6χ ἰδίοτε πιαπιοτία πηοηβίγαιυσ, 
ὁ {ὸ |ν ςοποοίναδϊο ἴμαὶ Ἡςεῦτοη (7 ᾿ οσοηίεάετγαιίοπ) ἰ5 οὗ 5 πα οτ ρίη. -- τς 15 

ΓΙ οἵ ποῖο, Ἰουκὴ ῬτοαὈγ Οηἰν ἂπ δοοίἀςηία] οςοἰποϊάεπος, πὶ της πιοάδγῃ 
εἰν 5 ἀντ ἰπῖο ἔουτ αυατίετς (ἔοβεη, ΖΡ ΙΩ. χὶϊ. 1858, Ρ. 487); τῃοιρὴ [15 

τϑοϑηὶ ατοννῖν τα κο ἴῃ αἰνίβίοη 1655 οἰεαγὶν τηατκοὰ τΠλη 1 νιὰ5 ἃ ἔενν γεᾶγβ ἄζο. 
Ι δίναιο, χνὶ, ἃ, τς, ἢ. 2544; Ὀἱοα. 5ἰς., χνὶ. 41; ϑογίαχ, Ρ. 42. 

- 
Ἂ 

Ὰ 



1. το-τὶ 25 

οἵ ἃ πιδη, ἴδε δηςεϑβῖον οἵ ἴδε ρίδηϊβ οἵ Ἡδῦσοῃ. 80 ἸῊ ἰπ [05. 1518 211} ΓνῚ 
ῬΣΡΤΙ ὮΝ ἈΝ, 1416 Ὀ72»2 ὈΥῺΣ ΟὝΝΠ Κ»5ῸΝ Γνν, “τῆς οἷν οἵ Ατϑα, ἴῃς φτεαῖεςϊ 

τοδῃ διηοην ἴῃς Απαἰκῖτ." [ἢ 4}1 ἴμςβε ρίδοςς (Ὁ μα8 ργεβεγνεὰ τῆς οτὶρί δὶ 
τεδάϊηρ, πόλις Α. μητρόπολις Ενακ (τῶν Ενακ, τῶν Ενακιμ), ἑ.Φ. ὉΝ Κ5κ Γ᾿ 

Ὁ2».5ΆᾳΑ ἰαῖες εἀϊξοτ οἵ βοσῖθε, ψγ8ο ἀϊὰ ποῖ οαἴοἢ ἴῃς 8εηβς, δηὰ ἰοοἷς ὕ»3ν 

ἴοζ ἃ γσιασε. ρζ. π.ν αἰϊεσεὰ ὉΝ ἴο "2 Ν) ὈΥῺΣ ΟἽΝΠ ἰ8 ἀῃοῖμον πιϊϑοοττθοϊΐου. Α 

Κίπάτεά τηϊϑαρργεμβεηβίοῃ οὗ ἢ)»Ὲ 22 (ἰδηίβ; 8ε6 οὐ ν.3)) πιδάς ἢ)» δἰβο, ἴῃ 

βρὶϊε οἵ ἴδε δγίοὶς, ἃ πηδῃΒ πδπιε, δηὰ 50 ργονί ἀδὰ {πὸ ρίδηΐβ οὔ Ἡδῦτγοη ψἱἢ 
ἃ βοπεδίορου τεδοδίηῃρ Ὀδοὶς ἵνοὸ ρεπεγαίίοῃβ: Ατὔᾶ --- Απαῖς --- 58 βῃαὶ, ΑΒὶ- 

τοδῃ, Ταϊπιαὶ (0 ε58., ϑιυἀ.) 8].) ---Ἱ ΜΝ} 50, 8δ8 ἴῃ πουῃ ἴγρε ἀεπιδῃάβ, 

Βοπιν"., ΜΙοΒ.; ἰῃς τεοερῖαβ ἸΘῚΤΝ ἰδ ἀὰς ἴο ρΡορυΐας εἰγτλοϊ ορΥ, 10 πιν, ἔγαῖες 
πλοὺς φυΐοὴ (Ῥμΐϊο, ]ετοπιε, α].); οἷ. Νὰ. 1333, αηὰ Νοτξὶ ἐν» ἦρε. 

11-15δ. 705. 15.5.5, ---11. 27ε τυεριέ ἐλεπεθ) ἰὰ ἴῃ6 ῥγεβθηΐ οοῆ- 
τεχὶ ἴῃς 5] εοῖ πιυϑὲ Ὀς [υἀδῃ, Ὀυὶ ν.}2 δηά 705. 1 5᾽5 5ῃον δὶ ἴξ 
Μ25 ΟΥΡἸΏΔΙΪγ ΟαἰεὉ ; 566 οὐ ν.Ἶἷ, --- 2,2 7] δν θην ἃ ρἷδος οὗ 
5016 ἱϊηροτίδποα ἰῃ ἴῃς Νερεὺ (ν.}5), οΥ οὐ ἴπ6 εἀρε οὗ ἴῃς 8}}} 
ΠσουηίσΥ, ἴο μοὶ 11 5 4]5ο τεοκοηβὰ (705. 11 153). [Ι{ ἰ5. ῥγοῦ- 
ΔῸΪ εἀ- Ποῃεῖγθι, οσ Ὀαμαυγεῃ,7 ἴουγ οὐ ἔνε πουτβ 5.Ὗ. οὗ Ηε- 
ὕτοη. ΤῊΪϊβ ν]]Πρα, ἢ] ἢ βίδηάβ ἴῃ ἃ σοηβρίουουβ ροβίοη οὔ ἃ 

ἤδι τἱάρε, ἰβ ἴῃς πιεοιίίηρ ροΐηξ οἵ ἴῃς τουΐεβ ἔτοτη ΟδΖα, Βθοῖ- 

βῆςθα, δηά οἴδμογ ρίαςςϑ βουϊῃ δηά δἰϑί, δηά 5 σουηϊεα ἴῃ6 εηὰ οὗ 

τῆε ἀεβοτῖ ᾿ούγηεΥ ἴὸσ {γᾶν !]εῖβ σοπλίηρ ἔγοπι ἴμοβς αυδτίετβ, (ἢ 6 

ἐτοητίεῦ βει]εηεης οἵ ϑγγία. ΤῊΒ 5ἰτυδιϊοη σεϊαϊίνεὶν το τη Ρ]Δ 65 
πδιηδά ἰῃ 705. 15" δ 15 αἶθοὸ βυϊδϊα ; ποῖς τὶ Πεδὶγ ἰ5 παπιθα ἴῃ 
ἱπητηβαϊαῖς σοπηδχίοῃ ἢ ΑΠΔῸ (705. τι 1559), ψ Ὠϊ ἢ 1165 ὙΟΥῪ 
ΠΟΔΓ ΠΑΠΔιγθῇ. ἢ -- αὐ γγαϊλ-σερλόγ} ἴῃς πᾶπλα ἰβ σοπηΠΊΟΗΪΥ 6χ- 

Ῥἰαἰπεά ἔτοπι [με Ηεῦτεν σερλφγ “ ντίτηρ, Ὀοοῖκ᾿ ; 80 38, (ὅ πόλις 
γραμμάτων, Ὦ, οἰνίϊα5 |ἰπτοτατατη, ΖΓ 5 γπΡ 14. Ασοῃίνο-τονη. 

4 ϑυργεβίεὰ ΌΥ ϑοπίευβηστ, 7245. “.ν. μητρόπολις. ΕῸΓ ὉΝ ἰπ τι ἰς 5εῆβς «οἴ. 

2 8. 2019 δῃὰ Ῥῃοεη. οοΐῃϑ, 1»}}2 ὉΝ ΜοΎμο, Οεβεπ,, Δήον. Ῥάσφη,, Ὁ. 270 ἴ,, ἰΔΌ. 35; 
Βοβγοεάεσ, ρλδηές. ϑῤγαζάς, ρ. 275 ἀπὰ ῥὶ. σϑ, 5; ὉΣῚΣ ὉΝ Ἴῦ, Θεβεη,, λήθη. Ῥάοεη., 
Ῥ. 262 ἴ,, ἰΔὉ. 34; ϑοπτοεάετσ, σῷ. εἰ!,, Ρ. 275, Ὀ]. 18, 2. 

[δ ἰἢε ἔοττηεσ νὰ ῦ (ῷ " ἰε ἰα ψτιτο πη ἀπὰ εχρίαἰηεὰ ὉΥ ΕΠῚ Θανα ; ἴὰς 
τῳ 

ἑεοουὰ (Χ5 ν»νοί [Δ ΠΠ, σαετΐη, ΣῪ, Λίανεθ Ζέγ(ε) ἰδ τιοσε ργοῦδθὶν τίρεί. 
Ζ 8εε Βοῦ,, 8.3, ἱ, Ρ. 2ου, σι; Νίσου, Ζαμαάς ο7 ἐλε Βιδίς (1847), ἰ. Ῥ. 349 .; 

Ῥαϊπιεσ, Φ σεν 97 ἐλε Εχοάμε, Ὁ. 304 ἴ.; Ὑταπιθυ!, Απάετα Βαγπεα, Ὁ. το Ε΄. δΨΡ. 

Δέενιοίν:, ᾿ἰὰ. Ῥ. 402. Τῆε ἰάἀεπεβοαίίου τγὰβ ργοροβεὰ Ὁγ Κηορεὶ (ου 7ος5. σαἶδ Ὁ; 
1861). Οοπάετ, ἱπ ἀρραγεηΐ ἱρτπιοταῆος οἵ ᾿ἷ5 ργεάδοεςβοσ, βρεᾶκϑε οἵ ἰΐϊ ἂἃ5. οὔθ οἵ 
ἴδο πιοεὶ γδίυδοὶς ἰάεπεδβοδιίοης ἀυς ἴο ἴδε φυγνεγ (7:2 ον ἢ, 1870, ἰϊ. Ῥ. 93). 



26 Τῦῦσε5 

50 ἰεπιρίης Δ ἤδιθε ςουἹά ποῖ (1 ἴο ξεῖνε τε ἴο ἃ πισϊσισάς οἵ 
τρεουϊλιίοης ; [Ὡς ἴον νγᾶς τὸ οδ᾽εὰ Ῥεδοδυθε 11 τᾶς ἴῃς ἀερο:ϊοσυ 

οἵ τῆς εἌτη]ϊετὶ τεοοτάς οἵ ροβι-ἀ]υνίλη Ὠἰσίοτγ (Δήλου), οσ οὗ τὰς 

Ῥυθμἱς ἀγοηίνεβ οὗ ἴῃς (δηδδηῖίες οσ Ἀπδκιπὶ (Νευθαῦετ), οἱ ἃ5 

τῆς τοδὶ οἵ ἃ ίδτωσυς ΠΙὈΓΆΓΥ (ΑτΔ5 Μοπιδπυ5), “᾿ἰκε τμοϑθς οὗ τὰς 

ἐϊεαι οἰτίες οὐ Βαυγίοηϊα ἀπά Αϑϑογγίδ"" (ϑ2γ.ς)." ὅϑοῖις τεοεηὶ 

οἤτίος, ᾿κε τῆς 'ντίϊεν ἰδλτί πλημθά, ἄγε ἱποϊ πε ἴο ἀγανν ἰδγρε 

ἱπίεεςηοες δῦους (ἢς εἰν! !ζαῖίίοη οὐ Οδηδδη ἔγοπι [ἢϊ]5 ᾿ΙὈγάγγ,ἵ 

“ἤοῦὺς σχίρίξηοςς, [1 πιο ὃς ταπηοπιρεῖεά, ἀερεηάς 50} 6} } οὔ ἃ 

Ρονεῖθίς Ηεοῦτειν εἰ γηλοίοσ οὗ ἃ ριορεῖ πᾶς ποῖ οἵ Ηεῦτεν 

οτιβιπ, 

ὈΨῸ 10. 105, 1ς}δ ὕγοι, ὥδ5ΥΟ 1 [υἀ, καὶ ἀνέβησαν. Ἠοϊεηθεῖς (Ζ4 7Τ ΚΡ. 
Ι, Ρ. τοι {), Βα., ΚΙκι. τεδίοτε "7 Βεῖε; Τοῦ Ἐ ΘΛΙΗ ς νυλβ οσοδαϊοῃεὰ ὉΥ͂ 

Ἵν, ορεη (ΖΟΜΟ. κί. ι8ς7, Ῥ. 90 Η1.) νου!Ἱὰ βηὰ {με πᾶτις Ὀερὶς ἴπ 
Ὀευΐεινδη οἵ [ἀθίεννδη, ἃ δίχἢ διὰ δρευρὶ 81] δὴ βοὺς δπὰ ἃ αυδεῖεσ ὟΥ. οἵ 
Ἠεῦεοη, δηά (πε δρτίηρε οἵ ν,}Ρ ἴῃ “Αἰ Ναηζκατ, ἵἴνγο πῖ]εβ οτ πῦοτς ΝΥ͂ΘΥΝ. 
οἵ τῆς εἰν; τὺ ἔν. (ελι]εγ), Ἀοεά,, ν. Ἀδαπ., (δὲ. ΤΆε εἰΐε ἰς, Βονγενεῖ, 

τὰς} ἴου πεᾶγ ΠΠεὐτοη; ΑΗ ΦΔΒ ςου]ά ποὶ ςοπιρ᾽δίη ἴῃ σοίηρ (δῖ {πες ἴμδὲ σῃς 
νγδϑ ὑὈείηρ τεηὶ οἢ ἱπίο ἰς Νεχεῦ οουπίγ (ν.}6), δὴ ἀε γεῖάε Ξυρρεοῖεὰ 
Κρίτυει ε4-22μεἢ, ἵνο που ΟΝ. οὗ Ηεῦτοι ἱπ δ ναὶ] εγ δρουπάϊηρ ἢ 

δρείηζε; μυϊ είν αζδίη ἄοες μοὶ ἤἰ (ἢς κἴοτγ; Αςῃβδῃ Ὀερβ ἔοτ ἴῃ:ς ξργίῃρβ )υϑὶ 

μεσδυφε {πεν 40 ποῖ δρουπά δρουϊ Ὠεῦὶτ. Εν (6 ΚΛ 11. Ρ. 403) ᾿Ἰδουρδῖ 

οἵ εἰ-Βυτά (Κοδ,, 3. 41, 1, 216 (,), ἃ πιῖ]ε οὐ πιοσε ἮΝ. οὗ εἀ- αμαγγει. ὅ:ς 
(υτῖπετ οη ν,.}6, Τῆς εἰγπιοίοζυ οἵ Ὠερίτ ἰβ δἰιορεῖμεσ οὔδουτο. Σᾧ Α5 δρρε]ϊδ- 
εἶνε, 21 (6 ἰη εν, {8ε δάγίαπι οἵ ἴῃς ἰετηρὶς (τι Κ. 65. 19 85), ΞοπηπιοΟ ΠΥ 
εχρίαἰπεά δ (ἢς τγεᾶγ, ἐ.5. ψνεδίοσῃ ραγί οἵ ἴῃς Ὀυ]άϊπρ. ὅϑαγςς, τενεγὶπρ ἴο 

|ετόπιεα ογσεμίμνι, ρίδος θεῖς ἴπ6 ροά δρεᾶῖκβ8 ἴο δίβ ῥτγίεβδῖβ, ἱπίετβ {παῖ 
᾿)εθν νναϑ ἰβπιου (ον ἰϊς ογβοὶς δα ννεὶ] ἂϑ 115 ΕΠ γαγυ, ---- [ἂς πνὸ Ὀεΐηρ ῥγοῦ Δ] 

οἰοβεῖγ σοπηεοῖς (Λήήράεγ Ονἐείηνι, Ῥ. 55). ττο τοῦ γν0] ΦΘΒΝ καὶ (Καριασσω- 

φαρ) δ α ᾧ Ῥρτυπουπος πρῦ, οτος ἴονπ, ΤΠεῖς ἀτε ἴνγο παπης5 ἱπ ἴῃς ΟΤ'. τὰ 

ὙΥΒΙΟἢ ἀνία [6 παίυγα! ἢν οοπιρατοὰ, ποῦ (ΒΤ ἀος. προ Ἐς, Θερθαν (ὅ Σωφηρα) 
ἴῃ δουίπεγη Αταμΐα ((επ, 100) ἀπά ὈΝγλο ϑερδαγναίπι (2 Κ. 172 ἃς.), σοτα- 

πιοηΐγ, "αἱ (Αἰκεῖγ, ἰἀςηπς 4 νυ ἢ τῆς Βανγ!οπίδη ϑίρρασ (Αρὰ Ηδρθδ).} [πα 

μοι οἵ {Ππδες αἴδο 7 εγοπὶς ἀΐποονοτ ἴῃς Ηρ. σοῤάεν, " Ῥοοϊ ᾽ (0.53. 1021 4711). 
Απ εἰγπιουϊομίςα! πιγίῃ οἵ τὰς ϑαπιὲ κίπά ννῃϊοῖςι τηοάδγῃ οί τἰς5 βρίῃ ουΐ οἵ ἴ8ς 

Φ Οἰδοῖν ἤανα ἱπιαχίποά {παι ἰϊ ννὰ5. 50 πατηεὰ Ὀδοαυβε δἱρῃδθεῖς ψυτηρ γνῷ 5 
ταγα ἰηνοπιδ {ΠΠ|-ν, Καθυςκετ); οὐ Ὀδσαυβς ἰϊ νν85 ἑλπιοὺβ ἴοσ ἴπε ργεραγαϊίοῃ οὗ 

τη πὰ πιρίστίαἴν.,. ἀκ Πρ ΟΥ ραργτιι5 --- (50 ῃπι.); οἵ ἃ5 ἴπε 5εαὶ οὗ ἴῃε οἰάεϑ5: υηΐ- 
ΨΘΓΡΙ (κ Πγγα, δόγατ,, ἃ [Ἀρ., 4].). 1 ϑάγος, πήρλεον Ογ δοῖεν, δις,, Ὁ. 54, 

Σ ΛΥ κὉ [Π9 ΠΑΠπΊο οἵ 5 οἰἵγ οοσυτ ἰπ ϑαθαδδη ἰπϑοτγίριίοη5 (ΜΝ.). 

4 20, Βοννονοσ, ᾿μϑϑ. (οπιρ. (ῃς Ἐργρίίαῃ παπιε θεῖον. 

Ι 366 Κτ. 1)α" βοὴ ἴθ οσδυσν δέδειεπίλονβ, Ὁ. 827. 

μ 
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Ὥδιης ΚΙ) ΒΟρΏ ον δεθῖωβ ΘαΥΪῪ ἴο ᾶνς αἰϊδομβοὰ ἱϊβεὶῦ ἴο ἴμαὶ οὗ ϑίρρας 
(Σισφαρα, Ῥιο]., ν. 18, 7), γΒεῖε Βεγοβϑυβ ἰς}}8 5 ἴπαὶ ἴῃς τεσοσάβ οἵ ἰῃς 

δηϊεάϊ!ανίαπ ννου]ὰ ψγετς Ὀυγίεα ὉΥ̓͂ Χίβυίδτυπ, ἴῃς Βανγ] οπίαῃ ΝΌΔΕ, δπά ῥτε- 

βετνεὰ ἔγοπι ἴῃς νναΐετβ οἵ ἴῃς βοοὰ (Μετ, 25. ἀέσι. φῦ. ἃ. Ρ. 501, Επδςῦ., 

εἄνγορ., «4. ϑοδοθης, ἱ. Ρ. 21, 22). ΤῊς οἰ ΟΪ ΟΡΎ 15 δἀορίεἀ ὈΥ̓ Βοοδατὶ 

(ϑίρραγα Ξξ μυλρῦ), δπὰ τεοςπν ὉΥ Μέπαπι, ψῇο ἱπίεγργεῖβ “16 υἱ]]ε ἀεβ5 
Ἰἴντεβ" (,ϑαόγίομε εἰ ἐα Ολαίάξε, 1875, Ρ. 96). 8:6, ἀραϊπεοι [Εἷς ἀοτίνδιίοι, 
Ετ. Ὠ εἰ ζβοῖ, }αγαασέες, Ρ. 210, ϑαγος, Αἰϊδῥεγέ Ζεεί., Ὁ. τ68 πῃ. --- Το σοππεοὶ 
πρὸ ἴῃ πρὸ Ὁ ψἱ Αταπὶ. δηὰ ΜΗ. “ρῦ, “θογάεν, ἐγομῖοτ, δ8. 1 ἔοστωουῖν βὺρ- 

ξεκιεὰ (Ρ405. Οεῖ. 1890, Ρ. ἰχχ.), ψίνεβ. ἃ βυϊϊδῦ]ε βεπβς, Ετοπεοτοϊονπι, θαϊ 

δες ρῥβοπεῖὶς ἀἰβηου ἶεβ πονν βεοπὶ ἴο τὴς ἀδοϊϑὶνς δραϊηδί (Ὠἷ8 Ἄχρίδηδίίοῃ, 
Αποῖμες πᾶπὶς οἵ ὨςεὈίτ- Κι τ): Β-βαρμοσ, δος. ἴο 708. 1549, νγὰβ 0 ΓΡΦ; δβεὲ 

ςοπιπι. ΟἹ [05. ἦε. --- Κα τ). ἢ -5ερθον ἰ5 τεοορηϊζεὰ ὈὉγ ΝΥ. Μ. ΜΆ]1ες (1: έϑρ τ. 

μνγοβα, Ῥ. 174), ἴῃ Βα!- {μ-βα-ἴγᾳ (ἀεϊετγηιίπαῖῖνε “ ΜΝ επη ς᾽), ἐμ. “Ησυες 
οἵ ἴῃς ϑογῖδε"" (οὗ, 85 ἰῃ 658 32), ἰῃ Ῥαργυγυβ Απαϑβίδεὶ 1. 

12. Ἡλοευεν τνιΐς Αὐ»γαξ-σεῤλεν, Φ’.} οἴ. τ 8. τη; πο 
τῆς 56 με] ᾿ξ ἀρρδᾶγβ ἴπᾶὶ ἴῃς σαρίαγαά οἷἵγ 150 [6}1} ἴο τῃς νἱοἴογ. 
- 19. Οδιυμίοί ἐὰε τορι οὐ Κεπας, τὼς γοιρισεν ὀγοίλδ οὐ Οαἰό] 49 

Ϊο5. 157. ὙΠὲε ἰαδὶ ψογὰβ πᾶ σταγητηδίϊ δ! νυ Ὀς τείεσγεα οἰ τ Πεγ ἴο 
ΚοηδΖ οἵ ἴο Οἰμηΐεὶ, ἀπ ἱῃίεγργείοσβ ἔνα αἰνγᾶγα Ὀθθη αἰνι δὰ 

ὉΡοη ἴῃς αυσϑίίοη πῃθῖμεγ ΟἸμηΐοὶ ννᾶβ (16 5 Παρῆν "ΟΣ ἢ18 
Ὀτοίμογ. Τῆς Ψψοτάς τυάο τὐαᾶς γοιέρσεν ἠλαη ἀξ ἰλνουν ἴῃς ἰδίίεσ 

ςοπϑίπιοϊίΐοη. Τῆς ἃρα οἵ ΚαηδΖ ἰ5 ἱττεϊονδηΐ ; [6 ποίίςε ἰβ ρεῖ- 
τίηθηϊ ΟἿΪΥ 85 ἱπαϊοδιίίηρ ἴπαὶ ἴ[ῃ6 αἰβραπιν ἴῃ ρὲ Ὀεΐννεθη ἀπο]6 
δηὰ πΐεος ψὰβ ποῖ 85 ριεᾶΐ 8ἃ5 τηρῃϊ Ὀς [πουρῃϊ, οΥ (ἴῃ 22) Ὧ58 

δχριαἰπίηρ ον ΟἸΒηἰ οὶ 50 ἰοὴρ ουνεὰ (4]ΘὉ. 1 ---14. λέν τἦξ 
εαρ»ι5] νε ἃτὲ Ῥειῃδρβ ἴο ἱπιαρίης ἴπαἰ 5ῆς πα Ὀδβθῃ βεηΐ ἴοσ Ὸ πα 

ἃ ῥἷδος οὗὨ 8α(εἴγ, βυοῇ ἃ5 Ηδῦτγοη, ψνῇθγα 5η6 δά Ῥεεὴ ἰεῖ ἀυπηρ 
τῆς σαπιραίστι ἀραϊηϑὶ Ὀερὶσ. Ἴη6 ογάοϑγ οἵ ἴῃς πατταῖϊνα 15 ποῖ 
δραϊηβί (ἢ15; τῃς6 ΔΙΠΒΙπιεπὶ οὐ (α]6 05. ῬτοπΊϊβα ἰδ ρσγορευὶν τεϊαϊθα 
ἴῃ ν δϑ', δὴ ἱπηροτίδηϊ ἱποίάθηϊ οοηηδοϊεα νὴ τῆς πιαιτίαρσε 5 

δἀάεά ἴῃ ν."“. Οἰποῖρ, ἢ ἃ 1655 παίυσγαὶ ἰηςεγργείδτίοη οὐ ἴῃς 

γετῦ, ἐχρ]αίη, ἃ5 86 νὰ5 ροίῃρ ἔτοτῃ μεσ (δίῃοτ'᾽ 5 ἤουβε, νῃεσα ἴῃς 

ταδιτίαρε μδὰ ἰάκεη ρῥΐᾶςαβ, ἴο ὮΘΓ Ὠυβθδη᾽ 5 Ὡεν ὨοπΊΘ, ἐβοοτῖθα 

4 ΦΒΝ υἱὸς Κενεζ ἀδελφοῦ Χαλεβ; 50 (αἰν., ϑοῦπι,, ΟἸετ., Ρίεἰετ, 1 Η Μίςβ., Ἐνν., 

Βα., Ἐευ58. 
1 ΘᾺ οἱ. Ἐὶ δἸυ5 Οεπες ἰγαΐοσ Οδ]εῦ ; “0 Οτὶρ., Τῇαϊ,, Ῥγοοορ., 7Ζενεμγαλ τ65, δ. 

ΚΙ., ΑνθδτγΌ., απὰ πιοβὶ πιοάεγῃϑ, Κε., (α85., Βε., ὈΪ., Βα., ΚΙκ,, αἱ. 

11 5εεπιϑ ἴο πιῈ ποῖ ἱπιργοῦδ᾽]ς ἴμαὶ {Π1πῸ 'νογάβ, νν ἢ οἢ ἂγς ποῖ ἑουηά ἴῃ [05., 
“ετε ἢγϑὶ ἰηἰτοάυςςά ἰῃ 39, ἀπά ἴῃεπος αἱ Ξξεςοπὰ Παῃὰ ἰπίο χἱδ, 



28 ΠΣ 91... 

ὁ τε ψψὯγ Ὁγ ἢετ (λιΐιετ, -- δάς ἐπεήγαϊεα ἀΐνε ἐρ ατῇ ο ἀεν γα δεν 

α ῥίκες “7 πα} 25 Ἀ᾿ῆυδῃ Βεγβεὶ πρᾶος τῆς τεαυεσῖ, ψὲ 5ῃουϊά 

ταῖπεν Ἔχρεςῖ, ἀξ ἐπεήψαίκαά κεν ἢ στῇ, δ." Τί πε δάβετζγε ἴο τῆς 
ξάῃοῃ, μτοςλν! κοτίμιίοη! ῥγδενίδι δσάυλδ, (ες θεϑὶ ἐχρίδπδίίοη 15 

ἀφυϊλίευν, κῆς μεγνυμςα δίπλ τΠ4ἴ 1ΠῈ} 5ῃουὰ δϑὶς ; 1 ἰἴ τᾶβ ἢεσ 
νυμκενϊίίοη, Δη4 (ἢς ἐχεουκτίοη οὗὨ ἴῃς ρῥίδηῃ ῃδίαγα!ν ἀενοῖνεά ὑροη 

μεν, ὑαῖ (τ γὰς νι τἢ Ὠἰν {0}} Κπον]εάρε Δηὰ σοησεηῖ. Ἦγε Βᾶγαὶγ 5ες, 
μονγενςγ, ΨὮΥ [ἢ δυῖπογ 5που]α ἰᾶκςο ἴΠε ραίηϑ5 ἴο 16}} υ τῃδῖ. --- δῖε 
“Πῥεώ ο7 Δεν 4:9} κι 5, 2955 Οεη, 245 2 Κ, ς᾿; ἃ πηδεῖς οἵ τενεῖ- 
ευως, Πεῖς ἈΠ4 ἰῃ ᾿ι 5, 257 τῆς ρορίατε οὗ 4 τεϑρεοῖῆι κυρρ ϊδηῖϊ. ἔ 
-- λα ἐς 42 Ψῆδι ψουάςοι του} (ΕΝ.) 5 ϑοπιενῃδὶ ἴοο 
ἀεΠπηίϊς, --1δ, Οἵἵνε νι α φγεεεπῶ 11τ. α (τεαὶ, ἰδ ρίθ]6) δέ: οίπσν 
(τη, 34.) 1 5, 257 ,χ05 2 Κὶ, ς"» ἄς. ---7ἤσι ἀατέ διέ μ6 ἐπ᾿ 2ιέ 
Διο γεψίοπ] 4. Οὐδογη, ῥάσις λα γίνε γνῖς “6 Διίερεό γερίοπ, ἡ 

ΨΠ ἢ ἰν ψγαιηπηλ τ α}}γ Παγὰ το 751 { ὴ γἾ, δηα γίε] 45 Δ ἱπίευοσ βεηβα. 

1ὸ ἀἰκεγίοι οὐ Π)εθὲγ τὸ νυν ἢ Ασἤβαἢ ννᾶ8 σοίηρ πδὰ ποῖ θεεῃ ρίνεοη 

10 Βογ, θὰ} Πε]οημεά το ΟἰΒηΐεὶ Ὀγ σοηᾳυεβί. Οἡ ἴῃς Νερεὺ 566 
οη νι"; ἂς τῇς γοοῖ 5. ποῖ ἴῃ υ86 ἰη ΒΙΌ] ς4] Ἡοῦτον, ἰξ ἰ5 ἰπδα πιἰ55ὶ- 

μ]ς τὸ τοπήσγ 1 ἤόγὸ δρρε!!ατίνεϊγ, α ὦν» απ, 4 ποτ ἰ5 'ἰἴ πες ββαΓΥ 
ἴ0 εἰ ρῃηίχα 1Π6 σοηιγαρὶ ἴῃ 115 νὰν, ἴῃ 6 ϑοδσοῖυ οὐὁὨ ναῖδσ ἴῃ (πὰ 

Νεβεῖν νᾶ 6] ὁπουχῃ Κηονη, --- Οἷτε νι σμήαιι-νιαίρ] τὰς 
ννογν, ἀν] ΑΠγ ἰγαηηϊαις ἐβηίηρε οὐ τοοΐς οὐ τυαίεγ, ἅτε, Ἰ᾿ἰκε τῆ8 

(υἸ]οννίηζ Οὐ} 6}}.- ἢ ἀπὰ Οὐ] αι ἢ - τα (“τῆς ΡΡΕΙ ϑρτίηρβ 
δηζ {ἰὸ ποῖ Πογ βργίη μη," ΒΝ.), ἃ ῥτορεγ πᾶπιε οἵ δἱΐεη οτἱρίη δπὰ 
-πτ "ὸ (αγ ἂν (ἢ ἤχει οἰοπηθηϊ 9 σοποετηεά --- οὗ ἀποογίδίη τηεδῃ- 

ἰπᾳ. {{1}ο6]ὴγ 5. τίμμα!γ ἰἀοηιδοὰ αὔονα (οη ν.}2), τῃε νναῖθτθ 50 

παιμο ἀτὸ ἀν ΕΠ πα τΠο86. οὗ 561} δἀ- ὨΠ θἢ, ἀθους ὑγο- 5. οὗ 

ἴῃς ναν ὕγοιῃ ΠΡ γοη ἰὼ 6}-Π)λΠατῖγοι. ΤῊΪ5 ἰδ οπε οἵ ἴπ6 Ὀεβῖ 
ψαΐογοι να]! γκ5 ἴῃ βου ότη Πα] βιίηδ, σουητηρ ὯῸ 1655 ἴμδη ἔουτ- 

ἴδῃ} ἈΠΓΙΠΜΚῈ δη (1 Πανίημ ὄν αἵ τῆς ἐπα οἵ ἴῃ6 ἀΤῪ 5εάβοη ἃ τυῃ- 

εἰθα πίγοαν (Πτόθ οΥ ἔθυγ πλ]ς5 Ἰοαρ. Ἃς ϑρτίπρβ ἅτε ἰπῃ ἴἢγεε 
βτοιμραν ἴνὸ ἢυνῖ, ἰχ ἴθ πυπηθοῦ, αἴ τὰς Ππεδαὰ οἵ τῃ6 νδ]]εγ ; 186 

φαῖ  Κὶ Ἰλοοτη,, ἀ Αὐδτῦ., ϑοῆπι., Βα, 

Σ ΙΝ γαιίοπν θμν {ἶνο πνούογη Ἰλνοῖ, Νίοθυδτ, ἡγαδίφη, Ρ. 44, 50, Αἰ εἰσεδεςελγεῖ- 

δωκχ, ἀς γν 120, 810 {{ δ έδίλοι, Αδαδ, εἷς Ρ. τορὸ (Βα.). 
ἡ ἀλδ ν΄ δας, Καὶ μος αἴἀνος ἤφαδ5, ἃ], 

"ΙΒ. νας Κα ς δύλννο, ΕἼἼοτς δος αἱ. 

Ὕ τοι μιν αἱ ονίοπι, Νο., (ἰμαα,, οἱ, διμά, 
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Β6οοηά, ἔνε 5ρτίηρϑ5, οἵ πῃϊοῃ Αἰη εἀ- ὨΙΠ]Όεἢ 15 τς ἰαγραϑβῖ, ἃ πλ}}6 

ΟΥ τῆοτα ἔσῖμεῦ ἐονῃ δ᾽οὴρ ἴῃς τοδά ἔτοπὶ Ηεὕτοη, ἰῇ 8ῃ ορεῃ 

νά ]]εν ; ἴῃς τηϊγά, 5. Δ ΟΣ 5ΡΠΏρ5 Πεᾶσ [ἢ ἰονγοσ ἐπα οἵ (ἢς 8:1}. 

Τῆς ἢγβι ἴνο οὗ ἴῃ656 ριοιρϑβ ΠΊΔΥῪ ΨΕΤῪ γν6}}] ὈῈ τῃΠ6 Οὐ] αι ῃ- ἢ 

δηα Οὐ] 41 }- τἀ ἢ οὗ οὐγ νεῖθθ. ὍΤῊδ ροβϑθϑϑίοῃ οὗ [ῃ658 βρυίηρβ 

τηυδῖ αἰνγᾶγβ ἢανε Ὀδθη ἃ τηδίϊεσ οὗ ρτεαΐῖ ᾿τηροσζίδησε ; δηά ἴῃ 6 
ΒἴΟΙΥ Ὀδίοτα υϑ --- ΜΏΙΟἢ ἰ5 ἢοΐ Δῃ ἰγγοϊενδηϊ ϑοσᾶρ οἵ [Ἀπ ν ἢΪ5- 

ἸΟΥΥ ---- ἰ5 το] ἴο ἐχρ] δίῃ οὐ δϑι δ] ἰϑἢ ἴῃ 6 οἰαΐτη οὗ Αςηβδῃ, 4 Ὀσδηςοῇ 

οὗ ἴῃς ΚεηϊΖΖιῖς οἴδὴ Οἰμηΐεὶ οὗ ὈεὈίτ, ἴο ναῖετβ γῇ ο ἢ ὈῪ παν 

βἰτυδίϊοη βεεηχθα ἡδίυγα! νυ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς οἱάετσ Ἰΐης, [ῃς (α]οὺ- 
ἰῖ65 οἵ Ηδθὕτσοῃ. 

12. σφι] νἱτποαῖ ἐχρὶϊοὶξ απιεοθάεπι; Οε5.35 δὶ 138, 2. --- ἵΥ25}] Ρΐ. σοπβες. 
δἴϊεν πον ἜΦΗ; Ὁγιδ 11 (Ρ. 130 [)). το ΓΟ] ἀροάοβίβ8 οὗ ἃ νἱτίυδ)] σοπάϊτίοπαὶ 
βεηΐεηος; οἵ. Οεπ, 449 Εχ. 2118, (65.325 ὃ 112. 5, ὦ, δ; Ετϊεάτίςἢ, 2 ὲἐ6 ἀετόν. 

(ον αἰ δονεα είχο, Ῥ. 66. ---- 18, 259 τιν ῺΡ 12 ὉΝ)5}]} δχδιηρ]εβ οὗ ἀρροβί τίου 

ἴο τὰς ψεπίιῖνε, 1 5. 145. 2 5. 135; ἴο ἴῃς ρονετγηΐπρ πουπ, 1 5. οἷν 1. 5. 265 
1 Κ. 16 15. 372 ἄς. --- 14. “Ν)22] σαπηοῖ Ὀε, ἂ ἴῃς πιοτηθηΐ οἵ ἀερατγίυτε 
ἔτοπι μοῦ ἐδ μετ᾽β ἤουθς (Ὀταβ., Βα., οἵ. 65841. 705. ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι, ΘΜ 7υὰ. 

ἰ4.), ἀπιὰ ννουὰ Παγαϊγ Ὀε υδεὰ ᾿ξ τ8ς πιεαπὶπρ ννεῖε, 88 ΤΕΥ ὑγεσε οπ ἴδε ΨΨΑῪ 

ἴο Βεῖ μυϑυδῃά᾽5 Βουβς (ὦ [05., οὐπὶ ρεγρετεηῖ βἰπιαὶ; 7 ἀ., αυᾶτὴ Ρετρεηῖοπι 

ἴῃ ποτε τιοπυϊ υἱτ βαυϑ, δο.). --ο υΥ Ὁ 5.}] ἦς ἐμοί ψαίεα ἀλπε. ἰἢς νεῦὉ ὑβ0 8 }}Ὁ 

ἷπ ἃ Ὀαά βεῆβε,: Κ. 2136 2 Κὶ. 1883. 2 9. 241 1 5. 2619, ΤῊςε αἰ βησυΥ οσςαδίοηεα 

ἘΥ ἴδε γεπάετ οἵ ἴπε νετῦ δἀπὰ ἰϊ5 βυβῆχ 15 ενδάεά ὈΥ δ]] {πε νεγβίοπϑβ (εχς. ζ) 
ἴῃ ἀΐθετεπὶ ννᾶγβ, Ὀὰϊ ἃ οοπιρατίϑοπ οἵ {μεῖς νατϊαϊίοπβ ἴῃ 705. δῃὰ 7υἀ. 15. ποῖ 
{ἀνούγδθ]ς ἴο ἴῃς βαρροϑίξ(οπ [μαὶ [ΠΕῪ τεδὰ "5 05), ἀς ἐμσέϊφαίεαῖ ἀεν' (Ὀόοοτη., 

Βι.); ποτ ἰβ ἰξ ἐχρίαϊπεὰ ἢονν [ἢΐ5 εαϑὺ δπὰ παῖυγαὶ γεδαϊηρ ννὰ8 βυρρίαηϊεὰ 

πῃ ὈοΙῊ [05. ἀπά 7ἀ. ΕΥ ἴῃς τηυοῇ ποτε αἰβισαϊε γποτν οἵ ἘΠ. Μδηγ οοχ- 
τηδηϊδίοτβ ἢδγπιοπίζε, 986 υτρεὰ Πἰπὶ ἴο αϑὶς ἔοσ ἴῃς δεϊὰ, Ὀυϊ, Ππαϊηρ πὶ 

ἀπν Πρ, ἀπάετίοοῖς ἴῃς Ὀυβίπεβ8. Πετβεὶ (ΚΙ., ΓΟβίδπάογ, (εσ., Βε., Κε., 

(Ι455.). --- πη] δε Μεία, 105. 1518 Βεϊζες πα Μεία (ΘΒ ΜΝαΙ. Τυὰ. ἀγρόν); 
τῆς ατίῖοϊς ργοθαΐν αἰττορταρὴν οἵ ἴῃς ργεοοάϊηρ ἡ (ϑιυά., Ποοτη., Η]16η}0.). 

το ΣΤΥ] ΓΩΣ ΟἿΪΥ Βεῖε (Ξ [05. 1518) δπά 451 (5εε ποῖς ἵπεγε). [δ ἴ8 ποὶ 

ἐουπὰ 'π ΜΗ], δηά, ἱπάεεά, ἃ τοοῖ Γ)Σ ἀρρϑᾶγβ ΟΥ̓ ἰπ ΕἸ. (΄ ἀνναῖϊ, νναὶξ ἔοτ, 

Ἰῖε ἴῃ νναἰτ᾽), δἴϊεγ νῃῖο 1. Ὁ. Μίοἢ. ἱπῖεγργεῖβ μεσε, μεπ 5ῃς γεδομεὰ ἴῃς 

επὰ οὗ πεῖ )ουγπεῦ 586 νναῖϊθα ἀροη ἤεῖ 855, 2.5. ἀϊὰ ποῖ ἀἰβπιουηῖ, [1 5 βδίεσ 
ἴο δὲ γυϊάεά Ὁγ [πε ςοπίεχί, ᾿Ἰυκίγαϊε ἃ ὈΥ ἴῃς ραβϑαρεβ οἰϊεὰ αὔονε; 50 ὦ Ὁ, 

ἘΔΌΌ. δπὰ πιοβί. (ὅ ἐβόησεν οἵ ἀνεβόησεν (705.), ἐγόγγυζεν [καὶ ἔκραξεν] ( ἀ.), 

Ἐ, τἰορίγαυϊί, ΡτΟὈΔΌΪ ἀο ποὶ τεργεβεηῖ ἃ ἀϊβεγεπὶ ἰοχῖ, θυϊ ἅτε αἰϊετηρίβ δἱ 

ἴῃε ἀπκπονπη Ψοτὰ ρυϊάεὰ ΌΥ ἴῃς δπδίορυ οἵ πὺν (15. 4211} ΜΗ.) οὐ τῶν; ἴῃς 

βᾶτης ἰπίεγρτγοϊδιίου ἴῃ ἴῃς Ηαρραάα, 7 ρεγαλ 165. --- 15. νὉ 525] 105. 15} 

4866 δ,ΨῬἬΦ, Μενιοὶν:, ᾿ἰϊ. ᾿. 301 Ἢ. 
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βυδϑξαϊεβ [μ6 τότε σοπισηοῃ 5) ὑπάετ ἴῃς ἱπῆσεπος οὗ ἴΒς (οἸ]οννίηρ 17)). --- 

ὭΓΓΣ 22) γΝ 32] ἴὰς 58. ςαηποῖ Ὀς ἱπάϊγεοὶ οδ]. (ἔος 3) οἵ βεοοῃά οὐ].; ἕοσ 
ἐξ βυςἢ ἃ οοπβίγυοτίοι οὗὨ τι} νετῪ σοπηπιο νετὺ μαὰ Ὀεεπ ροββϑίθ]ς ἴῃ Ηςῦ. 
νὰ βδῃουϊά μᾶανς δὰ οἵδμες Ἄχαωρίεβ οἵ ἰζ ἰῃ τῆς ΟΤ. ογσ ΜΗ. [ἢ ἴδε βεῆϑβε, 

“ἀοω ἀσεί ῥμέ σιὸ ἑνωο ἐλθ Διερεὸ γερίονε, νες ταῖσμὶ ἀεβίἀδγαῖς ἴῃς ρσερ., ΚΝ ὃν 

2.) (οὗ, 2 85. 1116), οὐ 2 γνκ3; θαῖ τῆς δος. οὗ ρίαος ἰ8 Ροσῃδρβ δυςϊεηϊ, 

εβρεοία!ν ἰξ ννε ταν βὰρροβε ὑμαῖ ἴῃς οτὶρίῃδὶ ἰεχὶ βδὰ 32) πσν (επ. 201)," 
ὙΠΟ ψουϊὰ Ἔχοϊυάς Δ]} αὐαρίψυϊγ; [ἢς 1ο88 οἵ “ Ἰοςαὶ Ὀείοτε ἴδ6 δτίίοϊς 

(Βδριορταρῃγ) ἰβ ποῖ ἱπίγεαμεηϊ. ---Ὅ)5 ΓΔ] ἰ5. ἃ Ῥγορεῖ πᾶπὶς ἰἶκ6 ΓλρΡῸ 

Ὁ. (Πρ ἽΦΌ) 708. 118 135; 5οὸ τρθγ ΟΦ [05. 1519 Γωλαθμαιμ, Επυϑοῦ., 0.53, 2458 

οἴ. 12741, ϑομαι, ΤῊΪ8 ἀρρεδγβ τῆογς οἰ αυ]ν ἰπ ΠΏΠΠ Γι, Γὸν γι] ΔΗ͂ σιμίοίὰ 
(}.); τὰς ἀϊδοοτὰ οὗ πυαθεῖ ἴπυ5 παρα οβϑὶν ογεαϊεὰ [858 ἰεὰ ἰπ 705. ἴο ταΐβ- 

ουττεςοη οἵἉ ἴῃς δα). (γῦνσι, Γνγῃ 2); τὰς οἱάετς δηὰ οοττεοῖ ἰγδαϊτίοη ἰῃ 

105. 1519 τὴν Γωλαθ τὴν ἄνω καὶ τὴν Γωλαθ τὴν κάτω,᾽Α 7υἀ. 116 τὴν 
Τολλαθ κιτ. ὁ. Οὐοϊαίῃ (ον Οὐ]]αι) 5 ἃ ἔεπι. 55. υἱτἢ ἴῃς οἷά ἐπαϊπρ αὐ νυ ἰςἢ 

8 ργεβοσνεὰ ἴπ τΔΩΥ Οαπαδηϊΐϊε πᾶπιε8 οὗ ρμίδοεβ, ἐφ. Ζερμαῖι ν.11, Βδδϊδίῃ 
ι ΚΙ. ο᾽δ, Θαγερμδῖῃ 1η9 (Βδ. ἱ. Ρ. 413). Τπαῖ ἴῃς πδῆὶς ἰβ οἵ (δηδδηίΐϊε (ποὶ 

5γϑαὶῖες) οτἱ ρίῃ '8 τωδηϊξεβὲ ἔγοτα ἴῃς δάϊ). πῦρ, γυτπτ, ἔου νυ δῖος να μᾶνς ἴῃ 

Ιἴεῦγενν ΟὨΪΥ πον, λσΠσ; ἐφ. ΤΡ Π9Δ2Π 18. 78, [ἰ ἰδ ἰά]ς, τμοτείοσς, ἴο 
β5έεῖκ ἔου ἰξ ἃ πιεδῃΐηρ δηὰ εἰγπιοίοου ἱῃ Ἡςῦτεν; πὸ, 1 Κ. γ8.41 Ζεοῆ. 458 
εἰνεβ το Ἰΐρῃῖ. Τῆς νοσγὰ ψγᾶϑ ἀπκηον ἴο ἴδε δποϊςηϊ ἰγαηδίαΐοτβ; (5 τεπάετϑ 

(ἴῃ 7.4.) λύτρωσιν ὕδατος, ἀφδοοϊαἰίπρ ἰὰ νὮ πῦν; Φ 566 τοοτεὶγ ρυο85. ἔγοπὶ 
εἶνε οοηϊοχῖ, ἐ ναϊεγπρ-Ρίδος, νν εἰ ]-νναϊεγεὰ βροῖ᾽; ἴδε σοτηπίοη ἱπίεγρτείαϊίοη, 
ἐβρείηρ᾽ (ΚΔ., ΚΙ., αἱ. πὰ.) ᾿88 πο οἵδπες οτγίρίπῦ 

Οπ Οβδῖεῦ δπὰ ἴῃς Κὶπάγοα οἰδῃβ 5ες Νὅϊάεκς, 2ὲ6 Ανιαίεξέίεν, 1864, Ρ. 20; 

νεγεελμρέη ἐν ΑὙἸΔΑ ἀἷἐς 41. 7., τ869, Ρ. 176-179; Οταί, 226», δ,ανερε 

δώμεον, 1866, Ρ. 1τι6-1ι8; Κυεηεη, Οοαϊαΐεησέ ναι Πγαξί, '. Ρ. 139 Β΄, 177 Π., 

Αἰοἰλρέονε οὗ Πναεί, ἱ. Ῥ. 135 Ε΄., 176 Β΄; ε5ρ. ΔΝ εἰ μαυβοη, 26 σερίΐδις εἴ γ)α- 

»εἰδὲς )μακεῖς, εἰκ., 1870; Οονηρβοείδέονε οἷος εχαίεμολς, Ὁ. 337 ἴ. 
Οδϊεῦ δηὰ Οἰδμηΐεὶ ἅτε Ὀγαποῖεβ οὗ ἴῃς Βεῆς Κοῆδζ, ἂἃη Εἀουιῖϊε ἐγὶθςε 

(ὥδεπ. 36}}. 15. Ὡ).,. οΟἸοθεὶν τεϊαϊεὰ ἴο 7εγαοῃπιεεῖ. Σ ΤὭεβε οἷαηβ, βερδγδίϊης 
ἔτοπι ἴῃς τααΐπ βἰοοὶς οὐ [πεῖς ρεορὶς, ἐουηὰ πὸνν Βοπιεβ, [ογαςτηςεὶ ἴῃ ἰῃς 

εαϑίεσῃ Νορεῦ, (δὶς ἰῃ ἴῃς ἢ} σου ποτ οὗ ᾿ξ δ5 ἔασ 85 ΗἩεῦτοῃ. ΤΒε 
Ἰαϊίετ, ἴῃς πιοτὲ βεϊἰεὰ Ὀσγάποι οὗ ἴῃς Καπίζζίιϊεβ, ἌἼνεητυδ!ν ςοαϊεβοεὰ ν ἢ 

τη εἰς που μεσῃ πεϊ μου οἵ [άΔ}, ἀπὰ οᾶπιε ἴο ὃς τεσκοπεά ομς οὗ ἴδε οἰϊεὗ 
οἴδης οὔ ἴμαϊ (τἴρε (ο΄. Νὰ. 136 2419 1 (Ὦτ. 29. 145. 225.) 5 1ῃ αν 5 τἶπιε, 
Βονονες, Οδ]εὉ τγα8 51}}} ἀἰδιϊηοὶ ἔτοτα Τα δὴ (1 8. 3014), πὰ 705. 1518 οἹ. 1.488. 

ΦΊπ δε Ἡεχαῖ, 32) γὴν 8 ομαγαοίεγϑις οἵ Ἑ; Ὁΐ., ΜΩΥ͂. ν. 618. 

ἘΜ, Α, [κνγ (Ρλδηές. ϑδρμαι, '. Ῥ. 26) ᾿βουσῆι τπαὶ τῆς γογάβ ὉΠ γῶν ετε ἴὸ 
υε τεαὰ ἰῃ ἃ Ῥυηίς ἱῃβοτίρείοῃ (Ν πι. 8, (ε5., δέον. ῥμάοεν., τϑῦ. 47), Ῥαὶ ἴῃς ἀεοὶ- 
ῬΒεγπιεῃϊ '5 ργοΌΔΌΙΪΥ ἔαἰϑε. 

Ζ Οογαραγε Α]5ο ἴπε πδπιεβ ἴῃ ἴῃς ξεπεδιορίες οἵ σαἹεῦ ἀπά 7εγδοῃτηςεῖ, σ ΟὮσ, 
2. 4, ἢ ἴῃς ἙΔοπηῖῖε σεπεαϊορίεβ, σα ΟὮγ. σα; γε. 26 φενδέδι:, . 38 ἴ, 

ᾧ ΤᾺς ΟΒτγοηίοϊες μαγϊγ πον ΔΩΥ οἵδε ᾿υἀδμϊίες, 
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εχρ αἱπϑ μονν (]εὉ σαπιε ἴο ὃς 5εἰἰεἀ ἴῃ ἴῃς τυϊάβὲ οὗ Τυάδῃ. ΤῊς Οα]ςὈτε5, 
8ἃ5 Βα5 Ὀδεη ἰπ[ἰτηαῖοά, ργοῦδὈ]ν πιδάς {πεῖν νὰ  ἱπίο τμεὶγ πενν 5εαῖβ ἔγοπι ἴῃς 
βουῖῃ; πεῖς οἱὰ Βοπιεβ ἰδὺ πεᾶῦ ἴῃε ῥρᾶ5865 ἔγοτῃ ἴμαὶ αυδτίετ, πὰ ἃ τεπιϊηΐϑ- 

ξεῃςς οὗ ἴδε ἔδςοϊ 5εεπι5 ἴο Ὀς ρῥτεβεγνεὰ ἴῃ ἴῃς βίογυ οἵ ἴῃς β5ρὶε8, ἰῃ νυ Ἀἱοἢ --- ἰῃ 
ἰῖ οτ σίπαὶ ἔοστα --- (α]ε Ὁ αἴομς πιδὶπίαὶ 5 ἴῃ 6 Ροββι ὈΠΠπ Υ οὗ ἃ βυςοεβϑίυ! ἰηνα- 

βίοῃ ἔγοτι ἴπαΐ δἱάς, ἀπὰ γεοεῖνεβ Ἡεῦγομ 88 ἴῃε τεναζά οἵ δἰ5. (δῖ (Νὰ. 13 
708. 1458.).» ἘἙτοπὶ ἴδε επιρμαβίβ οὗ ἴῃς εχοερίίοη ἰξ ἰ5 ἴο ὃς ἱπίεγγεά (μαῖ 
(α]εῦ αἰοης, ποῖ [υάδῃ, επίεγεὰ ἔγοπι [ἢ ἷ5 ἀϊτεοίίοη. 

106. Α Ὀσχδποὶ οὗ [19 ΕΘηἾ 98 ΔΟΟΟΙΊΡΘΩΥ πᾶδὶι ἴ0 [89 νἱοῖ 1 
οὗ Αταᾶ; ἔλθη, χοὶπρ' οἢ. ἴο [10 δοπίν, οἷα πο Κἰπδπιθη (ΑἸΩδ- 
161). - ΤΟ τοχὶ μ45 βυξετεαὰ Ὀδάϊγ, ἀηὰ ἴῃς τεϑίοσζαϊοῃ 18 δὶ πιοσα 

τῃδη οἠἣς ρΡοΐπὶ ἀουδεᾳ! ; [Π6 φΘΏδΊαὶ 5686, ἤουνανοσ, 15 5 ΠΟἿ ΘΓ 

ςετίδίη. Τὴ Ηδῦσγεν 85, σημα ἠἀέ σομς οΥ. .. Αἴεητί, Ἱ Μοςεο' 

,αμιεγ-η-ἔατυ, τυερΐ τ, ἄς. Τῆς ἀρραάγθηῖϊ ἰδουηα 5 ΑἸ]6α ἴῃ (ὅ 

ὈΥ βυρριγίης ἴὰε πᾶπιθ, [εἴῆτο (Εχ. 43}), οτ, θεῖϊίεσ, Ηοῦαῦ (Νὰ. 

το Τυά. 411), δῃὰ ἰπβεγίίηρ, [Π 6 ἁτίίοϊθ, [πε Καηϊϊθ. Ε. Μεγεγ 
νου ]ά ϑυπτταϊα, [ἢ 6 οἸΔῃ ΠᾶπΊΘ, ἃ5 ἴῃ 4}} οἴῇεσ σδ865 ἴῃ τῇς οὔδρ- 

τοῦ, στεδάϊηρ, Ααίμ, ἢ 46 ὀγούιεγ-ϊμτέατο οὗ δἔοσες, τὐερμὶ τ, χε. 

ἴῃ νίενν οἵ 41} ἰξ 566 π|5 ἴο πὲ ργείδσδ᾽]ε ἴο γϑϑίοσε, σπμα οόαό δι6 

Αἰεπίές, Δ7οσες᾽ γαλον-ῖπ-ίστυ, τὐση π; 5668 οτὶτῖοαὶ ποίδ. ---- ἔγονε 

“ε βεύμ ΟἿ 4.8. 7εηομο, [6 Ῥαϊπὶ Οἰτγ, Πι. 345 2 (τ, 285, 
δ 5βἰτυδίοη οἵ 7ετίοἢο 5115 4.8 ἀηὰ τῃ6 νεῖβε δείοσε 08. Τῆς 
Ραϊπὶ ΟἿ 15 παπηθα, ποὶ 85 ἴῃ6 οἷά ποπια οὗ ἴῃς Κεηϊίθβ, ὃ νι οἢ 
ΗΔ Παά Ἰοηρ Ὀείοτα ἰείς ἴο οδϑὲ ἰῃ ἢἰβ ἰοῖ ψ τ [5γα6],}} Ὀὰΐ 45 

τῆς ροΐϊηϊ ἔτοτῃ ψῃϊοῃ ἣς 56ῖ ουὖἵ ψ ἢ [δῇ οἡ (ἢ 5 οδιηραίρη. ΤῈ 
ῃασγαῖῖνο σαργοβθηῖβ ἴῃ 6 ἰηνδάοτβ 85 σοπηΐηρ ἀονγῃ ἔσοτῃ τῇς ποτίῃ 

([ἐπιβαίθω, Ηδῦτγοη, Πεδίσ, Ασαά, Ζερμδῖῃ) ; δῃά ν." οἷ. ν.3 Ξὰρ- 

Ροβε {μαὶ Τυάδῃ δηὰ Τοβερῇ 5εῖ ουἱ ἔτοπὶ ἴῃ β84πιῈ ρίας, ργοῦα- 

ὈΪν τ1ῃ6 ]Ἰοτγάδῃ νδ]]εν πεᾶγ Οἰϊραὶ (2] ; 8εὲ6 αἰϑὸ οηἡ 13). 76τῖςῃο 
ἰ5, 1Πογθίοσθ, Ἔητγεὶυ βυ 4 0]6 ἤδσα, δηα ἴΠΘΓΟ ἰδ ΠΟ γεᾶϑοῃ ἴο ἴοοκ 

ἴογ ἀποῖμεσ ρδὶπὶ οἰὙ ἴῃ τῆς βουῖῃ. ---- 70. 2[6 τυϊξέεγπεςς οὐ μία 
τυλϊίελ ἐς ἐπὶ τὴς Λιερεό οὐ 4γαα  Ὀδ]οηρίηρ, ἴο, οσ 'ἴπ τῇς πείρῃθουτ- 
Ὠοοά οἔὗὨ, ἰῃαὶ οεἰΐγ. 80, ταῖῃμεσ ἴδῃ 25, “6 τοι οΓ Αγαα Ἠε- 

ὈΓΟ υϑᾶρα 566 Π|5 ἴὸ ταῦ 5 ἴο ἰγδηβίδίε ; οἴ. τ᾿ 5. 27} 4105. 

φννε., Οον»., Ὁ. 337 ἴ. 
ἘΆΝ. “ὙΒε οἰ ἄγε οἱ ἴδε Κι ϑηϊτς," ἰδ οι εν ἐπιεπᾶς Ὁ συρρὶ γίηρ ἴῃς ἀτιίοϊς. 
ζἴ 7.4, 4«ἷὦ, ᾧ Βεπεαυ. 
Ι Νὰ. τοῦ (7) νι ἰκς ογίφίῃαὶ σεαυεὶ, Ἵ Επρ 58 νετβίοη δῃὰ σπηοδὶ βομβοϊδιϑ, 



22 ΠΗΤΖ ΟΣ 

“»»“{41νν94.. “1' 225} 1.5 }Ὲ ψεισταλγ σηῃεά πιῇ ΓΕΙ Ασδὰ, 

χ νη» »μἢ παν μα μα με, τες 5, οἵ Ἠεῦτοηυ." ΤΕ 

ἐπε εκ 4 τα’ Μ, 1 ἄρρεν νῷ ἀπμγαείτΥ,, τἰῃς Δ ηΠΔεγηςβς οἵ 

!ι““ὸ0ρ πε ομη ὦ ψ ἢ μι ἀμς πμυσηίαίης Ὀγεαῖς ἄονη ἴο 
“μκ. [4 μῇ "χα Ἱ ἰμ1 4, Ἀεψο!, αἴ ἄνιει τομίοης (58εε ἀῦονε οὔ 

7, ὩἩΜΈΉ 7 σιν με: ἀμᾶι ἃ μᾶπὶ οἵ τῇς ᾿γΝήἀεπηεϑα 
ΜΕ} κα’ κε κα ἅ5 ἰγμης α τς Νομο οἵ Ατδά, Ὅῇε βυβρίείοη 

)» χη μαμ τ απ’ νασμαη οὐ ΦῷΖ, ψῃιοἢ Πᾶ9 α΄ μὲς 2α:ς (ἀε- 
μι.) “ 4 η4] (4{, [ὁκν,. 1.05}, 1 Ικ' νεγὺ ἀουθιι!, πονενεσ, 

ψγ ει 4“. 5 τσ ! ἐσ 5. {Π οΥἱμίπα! τολήίης οἵ 3ῆ, 45 Ὠοοτγηίηοϊκ 
ἩΜ] Πμ μα νον, Δ μή ἠσ τυσπέ ἀπή πο τοὐά ἐς Ανιαῤεξηες) 
[μα γ8 «0, Κι ἐμ] κοι υναγὰ ἰηῖο τῆς ἀδθετὶ δηὰ πηδάς 

μην “μη με Ψ}}} μι μ6 ΑἸπα] Κίς, 50. οηα οὗ ἴῃ6 ῥχτίηοίραὶ 
γι μη]! 9. ἢ (Ὁ, 12, Πνῖν τοί δι6 ῥευρές, ν᾿ ϊο γου] α]580. Ὀὲ 
{")5}{{άΕιὃῳὃὔῳἦ γα ΜΠ ΜΙΗ, ΗΠ ἃ εἰμί οιηδηααιίοῃ, τολα ἀΐς φεοῤίε, 

Πα ἢ} ᾿ε Υ ὦ απ ον, 1Ἴνὸ βοηπο νου 6 βυθβίδη- 

ΠΥ “με δα να, {Γ {Ππσ Καθ τον νοῦς πο χῃυουτα δηα Κἰηβιηθη οἵ 

!Ὲ ΑἸ ἸΕΝ "5. (1 δὲ 1.45}; πο Πνοΐονν, 

ἤμν 1 ΠῊΡΆ Η}} ψ ἤθη 1Ππσ μον 10 δι}. 6 πο οὐ δῇ ἱπάϊνί μα), 45. 5 5ὰρ- 

μηδ μ γ ΝΟ Ἰναῖμ, Πα ἈΠ 10 [κα Πν ]ομκα ἶσος ἰτ τα οἷν Ὀς. ἀτορρεά Ψἤετα 
νει μον. Μη] Πνὰ πρεν Ὦν ἈΡΡΤ εν, 8 βοτποπαὶ πᾶπιο, ογ ψΒετα ἰΐ ἰ5 
βρϑ δ Ἠμμ ἈΜ Τα θα 46 ᾽αυσ οὐ αἰνὸ ὁρομγηνίς δηοοβίοῦ, α5 ἰπ Οεπ, 265: 

εὐ ἂν 1 αν μυλιβαι αι τα ναϊαιίοιν οὐ τὰς ἰεχὶ 5. ἴξ βἴαπι 8 ἰβ ἐλὲ 
γϑν ἢ Δνμα (τ ἍΝ. Ὁ}. μὰ ἀρ ΜΗΔ δαῖν, ἡδριλνόμα, Ππλγο αν (]. 655 ἈΝ εἶβ5, ἃς. 

Δ υνηιμλνθα “Πρ μνεία, πάνθ, ΘῸΝ Ἰοϑορ. νον ἔχ, 31: ὉΜς ε Ιωβαβ, ΑΚ 

Ἰν . Π] 4 Νμν ΠΝ Νίμής αὐ] Μονς ἰδοῦ ὕναῖ ποιοῦ πδπὶς βἰοοὰ 

᾿ν ἢνρ Π0Νν ννηδον ποθι ο αἰνύκο αν ἀνεϊαίονας 1 7οζξηο πᾶν 6 τὰς συ δδιτα- 

θα, μἢ 8 ἀνανο θήν ον πάνθ Οὐ ΔΙ χον᾽ Τα νον νεῖανν ἕος τὰς ἀπίλυν ας 

ὀνιδι να Ἰνλῳ  α γνων κι οὐδ ἰ πνλν θά) ΤῸ νον οὗ τῆς 80. 

νὰ αν δὰ Μὰ γυνθαϊήν {ν 80 εἴν συνεῖναι ἀσαάνιμ Δὰν δ “ἐς ΑἸ το, 

γώλθν αὶ ΑΝ ον όψα με Δαν χαρὸ Κὰν ἀὖν ἀν ΝΘ νι δ ἂν δον. Δεν δἵ- 

παν νιν] ὍΝ ΑΙ ΨΦΟΔ Ὁ Ἢ ΛΔ. 'ὰ ἀρηλν Δ Νασ οὐδ ΟΝ ἃς γι ΔΟΤῪ δὰ Βα. 

Φινα ἀν} Ἄνὰ νὸν Νε όαλα νον αν ἀχνὴ τς Νὰὰν Ἀ ΧῈ αὐ γι νοτι δὸὺς Δ ὰπ 
νυν Δ ὦν πα κι δεῖς λα ὅνοὶς ἐν λν ἢ νὰν διων, γι φὰς Αἰρότια 

ὅκα ἡ ἕἄἌἔκνιιδαι ΔΗ νὰ αν ν χμλὰ ὁιν 

τ πνννι ἡ ΜΝ νν αν ὰ ἀκ σοφὰ χα δ φύνζον τὰς ἀλλχτ ΘΝ Ἔ τα 

Δν δ ἵνα ΔΕ Ἀν Δ θνῖν ἀνα Κλ ἀν λὴὲ 

Σ ΔΝ Αὐλελειν ἂν Αννα νλαν ἀν ας ΝᾺ νὰ ἸΑΘΔΑ Ν δὶ ταν δῶν, ΒΡῈ 

ΝΟΔΛΛΑΑ νει πνοαὶ γ' 9 ὃν 

ὰ δὰ χλιθνι νὰ ἂν δύκὶ νας Νὰ νάνι ΝΝΦΟΚΝ ἈΛΑΝΔΗ ΝΙΝ ΣΦ ἈΝ ΝΣ ΝἜΝΝ Σς 



1. τό 33 

(. 9, αὶ 5εε Ρ. 86); δυϊ 411} οὐπιϊπαιϊεῖϊν βἰδπάβ ἱπ ἴῃς ψαγ. Ενθῃ ἰξ ἴῃς 

νογὰς ΠΦῸ ἸΓΓ 22 2320 ἴδετε ἂἃζὸ ἃ ρἷοββ (Μεγ. Βιυ.), οὐ 1πε ψῇοϊε νεῖβε ἃ 

Ἰδῖε ἱπίετγροϊδιίίοη (Μαίῃςβ, Κυας.), [Ὡς Καον]εάρε ἴμδὶ Μοβεϑβ' [δ βετ- ἢ -Ἰανν 

ν25 ἃ Κεηϊΐε, οὗ νος ἢ ἴδετγς ἰ5 πο οἴμες ἱπεϊπιδιίοη ἰῃ τὰς ΟΟΤ., ταυβὲ ἤᾶνα 

Ῥεεη ἀετνεά ἔτοπι 116. --- [Ὁ] τῷ μδἊ χίγί᾽ς μαίλεν, το", ΤΩΣᾺ νυ ἰε᾽5 τῃηοῖμοσ, 1. 

272 οἰ. 1εν. 2034; οἴ. Εχ. 181-32 {εἴῆτο, Μοβεϑ᾽ δι μου-ἡ-ἰᾶνν. 80. βεῖε ὅ ὦ, 

Μελέΐα, Ἀδ., ΚΊ., α]. Μδηγ βοβοΐατβ τεπάογ 1 ν ἤθη υϑεὰ οἵ Ηοραῦ ([υἀ. 

411 τἱδ; βοπὶθ αἰϑο Νὰ. τοῦθ, ψμοτε, μόνγενεσ, ἃ ἀϊβετγεηὶ σοηβίγυοτίοι ἰ5 ροϑβϑὶ- 

016), ὀγοίξεγ-ἐπτίστο (Τάς, Γατἢ., ΟἹες., Βς., ΒΑ., Κε., (255., ἔδυββ, Βα., Κικῖ., 

ΑΝ., ΚΝ.. δ]. πιὰ.). Οἰδβεῖβ πιοσε ἱπάεβηίίεϊγ, γεῤαεῖνε (Ὦ, εορνιαίμ5), τεϊαῖῖνα 

ΒΥ πιδιτίαρε (αγάνεἰς, Θ.μπι.). 1 8 ποῖ ἱπιροβϑίθ]ε τπᾶὶ 1: Π|, Κα Ατ. ωλϑ. 
ΤΑΔΥ ἴᾶνς Ὀδεὴ υϑεά ἴῃ (ἢ νίάες βεῆβθε οὗ ἃ πιδη᾿β ννἱίε᾽5 πεᾶζ Κἰ πβιῃ δ, βυς ἢ 

85 Πεῖ (αἴδετ, οὐ ὑτοίβον (Αθυϊν.., [θη ΕΖγα); Ὀὰϊ ἴΠετα ἴα πὸ σετίδίη ἰπβϑίδπος 

ἴῃ ἴῃς ΟΟΤ. οὗἨ Δὴγ οἵἴπες τηεδπίηρ ἴμδη μχόλθν- τίσιν, νὰ ἢ νΠ ἢ αἶ8ο ἴμς 
Ῥασιοῖ ρα] ἔοτπι Ὀεῖϊϊεγ δοςογάβ (οἴ. ϑῖδάς, ΖΗ 7᾽ "7. νὶ. Ρ. 143. π.). Τῆς ρδ5- 
8ᾶ5εβ ἰη ἴῃς Ρεπΐ. ψῃΪ ἢ τείες ἴο Μοβεβ᾽ πιδιζίαρε δὲ σοηβίοϊϊπρ δπὰ θδῆῖα 

ΔηδΙγϑίβ; οἵ. Εχ. 2622; 21 418. 181... Νὰ, 109 [υἀ. 411 (116). Ασοοτγάϊηρς ἴο 
Ἑ δἷ5 ψἱΐε ννᾶ5 ἃ ἀδυρηίετ οὐ [εἴητο, α ΜίΙάϊδηίϊε : [| 5εεπὶ5 ἴο πᾶνε τεργεβεπίεα 
Ἠΐπιὶ 85 πιασεγίηρ ἴῃς ἀδυρῃίες οἱ ΗΟρδΌ Ῥέη Βευεὶ," ἃ Κεπίϊε, Ὀυϊ ἴπε τεάδο- 

ἴοι μδ8 ἱπίγοάποεά ρτεαὶ σοπίυβίοῃ. --- Ὁ ΌΓΙ Ἃ}] οὐ ἴῃπε ραϊπιβ οἵ [εγῖομο 
5ες ΤΒεορἢγαβῖ,, ἀΐτέ, 2ῥαν»η., ἴ.. 6, 8; ϑίγαδθο, χνΐ. Ρ. 763; ΕἼ. [05.. ὁ. 7. ἵν. 8,3; 

1, 6, 6; ΡΙ]᾽π., ». ἀ., ν. 70; χίϊ, 44, ᾶς.; Αταῦ δυΐμοτβ (Μυηαάάαβι, Υδαὰῖ) 

ἴῃ 15 ϑίγαηγο, δ αλείίνε τράφν (ἀφ ΔἼοείονες, Ὁ. 296 [. ὙΒΕΥ πᾶνε πον εἢ- 

ὔγεὶγ ἀϊδαρρεασεά. ΟἱἨ 7εγίομο (δε πᾶπιε Ραϊπι ΟΙτν 5 πετε υπάετγβιοοά ὉΥ͂ 

δε οὰ Νυπι. 1039. 82, δ γ8, 81 ((ο]. 20" 210 εἀ. Επεάπι.), Κδ., Τμάϊ., 

Ῥτόςορ., δῃηὰ πιοβὲ σοτητηεηίδῖοτβ. (Ἰετ. Ξβυρρεβῖςὰ ἴπε φοινικών ἀδβογ θεὰ ὈΥ 
Ῥϊοά. 5ἱς., [1], 42, ϑίγαθο, χνΐ. Ρ. 776, οὐ {πε Ατγαρίδῃ 5ῆποτε οὗ ἴῃς Ἀεά ὅ5:δ 

(οἴ. Ριοϊὶ., νί. γ, 3); 566 Βοομαγῖ, δάσέχ, ἰϊ. ς. 22 ([. Ρ. 118 εἀ. Ν"]επιδηάγ). 

Οἰδεῖβ μανε ἱμβουρῆϊς οἵ Τάαπιασ, ἔξ. 47} 4828 (ΖΦ [τίς μο) ρεγθδρβ αἷβὸ 

1 Κ'. οδ, αἴ τῆς 5Ε. Ἰἰπὶϊξ οἵ τες Ηοὶγ 1.34πη4; ργοῦδοὶγ Θαμαρω, Ριο]., ν. 16 

8, Θαμαρα, Ευβεῦ., Οϑ.2 210ρ,ι, οπ ἴδε τοδὰ ἔτοπι [εγυβαϊεπὶ ἴο ΑἰΪα, νος ἢ 

ον. (39..3 ϊ. Ρ. 202) ννου]ὰ Ἰοσαῖε δὲ Κυτγηυθ. --- Ὑ] 586εὲπιὶβ ἴο θὲ παπιοὰ 

ἴῃ ἴῃς Εργρι. Κὶπρ ϑμ θη 5 (Θμόοβῆςπᾳ) 1815 οὗ σοπαμεβῖβ ἰῃ Ραϊεβίϊπε; 5ες 
ὟΝ. Μ. Μᾶϊϊον, “4: ἐδ τά Εηγοβα, ἃ. 5. Ν᾽.» Ῥ. 168. ΤὨςε͵ Οποπιδδίῖςα Ραυΐ ἰἱ 
ἄονπ αἱ 20 ΕΒ. πὶ. ἔτοπι Ἠεὔτγοη, 4 πὶ. ἔγοπι Μαϊδίῃα, νυιῖοῃ σογγεβροπαβ βυῇῆ- 

οἰδπον οἰοβεὶν ἢ τῃς βἰτυδίίοι οἵ ΤΕ] Αταά. Ετοπι Νὰ. 2ιῖ, ψσῆεγε πε 

Ιβγδεὶ τος οα τπεὶς ἢτβὶ δάνδησς ἔγοπι ἴῃς βου βυῆες ἃ τερυΐδε δὲ ἴῃς παπὰβ 

οἵ ἴδε Κίῃρ οἵ Ατδά, νψε βῃουϊὰ γαῖμεγ οοῖκ ἔογ Ατδὰ ἱπ ἴπε βουΐϊμετῃ Νερεν, 

πεᾶγ ἴῃε Ὀοτζάεγ οἵ ἴπε ἀεβεγῖ; Ὀαΐ ἰϊ ἰ5 ἁἀπϑαίς ἴο ἴᾺῪ ρτεαὶ βἴγεββ ὑρὸῃ 15. 

Μεγ. (ΖΑ ΤΊ. ἱ. Ῥ. 132, 137 ἢ.) τεματὰβ τῇ ἰῃ 74. 116 45 ἃ τηϊϑρίδος πιδῦ- 

Εἶπαὶ οοττεοϊίοη οἵ ποὺ, ν.}, δῃὰ δοοογαϊ πρὶ τεϑίογεβ τῪΣ ἴῃ ν.}Ἱ (πὶ σοπέοστη!ῦ 
ἰ ἢ Νὰ. 211-58) ἀπά οηςεῖβ ἰξ ἴῃ ν.}6; 8ες εομέγα, Βα, Αἰοάδ, μι. δανε., Ὁ. 10 ἔν 

5 Ἐευεὶ ἰ5 δὴ Εκοπιῖῖε οἰδη; ὅεη. 304. 10, 1 8ες Ὀεΐονν, οὐ νυ."Ἱ, 

Ὀ 



34 ΤῦυΕ5 

--τὺν 3}}2 Ἵν ΠΝ 22] ον ἐδ “οἰζά ο7 44. πσουϊὰ Ὀε ποῖ Ὑ» 32)2, Ὀαῖ 32) 

τοῦ; οὗ γν 9 Ὁ Οση. 325, ")0 ΠΟΣῸ 05. 811, ν»ῦ Ὁ"Ὁ 705. 89, ἄς. ΤΆς ν- 

τίους τεσεῃβίους οὗ (5 α]] ἴανε ἐπὶ καταβάσεως Αραδ -Ξ- ὙΨ ὙἼ02; ἰῃ οἵδε 

τεβρεοῖς {πεν ἀἰβες σοπβίἀεγαῦϊ᾽Υ. Ὀόοτζη. ἂἀπὰ Βιι., (ο]]οννίηρ ΟΘΑΙ κα ε εἰς τὴν 
ἔρημον ᾿Ιούδα τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ ἐπὶ καταβάσεως Αραδ, ἀπιὰ τε)εοτίην ἐν τῷ 

γότῳ ὃς ἴαἶδε ἀουθὶεῖ (ἰπ Ηε. 3.252, ὙγῸ2) ἴο ἐπὶ καταβάσεως, τεβῖοτε 2 1Ό 
Ἣν ὙὐῸ2 Ἵν σσν, Βαϊ ᾿Ιούδα ἀοε5 ποῖ Ὀεϊοπρ ἴο ἴῃε οτγίρίπαὶ ἴεχὶ οἵ ὦ; ἰξ 

ἰ5. Ἰαοκίηρ ἴῃ ΘΜΟ, δβιοτίβκεά ἴῃ 5, δῃὰ βίδπάβ ἰῃ (58 ἰπ ἃ ἀϊβεγεης ρίαςς; 
ῬτεβυμηὈ]Ὺ ᾿ξ νγα5 ποῖ ἴῃ ἔπε Ηδεῦτενν ἔγοπι νν Β]οἢ ἴΠῸῪ ἱγαπϑίαιεὰ. 1 ργοροβε 

ἃ ἀϊβετγεπὶ βοϊυϊίοη; νὶΖ., [δὶ ὙὙ)22 (ἐπὶ καταβάσεως) 58 Δῃ οἷά δτἴγοζ ἴογ 2 1Ὸ2, 

85 ἷπ ἴο5. 824; 3.)2 ἽΦΝ 8. ἃ ρῖοθ58 ἴο ὙὉ} ἔτοπι Να. 211 ἱπιτοάυςεα ἱπῖο (δ6 

ἴοχὶ ἰπ ἴῃς ψγοηρ Ρἷδοε; Ἴ) ἃ παίυγαὶ σομηρ]ειθηΐ ἴο Ἴ2122 " ἴῃυ5 ἰεΐ 
ΜΠ δου ἃ ρεηϊτῖνε. [1 πᾶν Ὀς δἀάεὰ ἴῃ σοπβιτηδοη παῖ, ᾿Γ Αταὰ ὃς στρ 

Ἰἀεπεβεά ψ ἢ ΤΕ Αταά, ἔμοτε 5. ἢὸ βίδεερ ρ855 (Ὑ) ἴῃ ἴῃς πεϊρῃθουτποοᾶ 
οἵ ἰξ (8εἐ6 Ουέτίη, ιαέε, ᾿ϊϊ. Ρ. 182). --- Ὅν τιν 2 ΦῸ Ἴ5.] μετὰ τοῦ λαοῦ 

Αμαληκ ΟΝ Κι} τοῦ λαοῦ ἰ5 ἀουδ]εῖ, οοττεοίεὰ αἴτετ 38) Ὁ); ἴῃς ἱγαπβίαἴογ τεδὰ 

δ» τν (Ἠο]Ἰεηθεῖρ, ΖΑ 7 ΚΚ. ἱ. Ρ. το2; Μεγ., Καα.), οἵ, ἰῃ νῖενν οἵ Ὁ»Π ἴῃ 
12, Ὀεϊζετ, ῬῬ ΟΣ π ἣν (Βα., Δ κάλ κι. δανε., Ρ. 9 ἴ., Κις, Ὀζσ., 7.3.5. Ρ. 93). Α5 

τη ΐβ 5 ποῖ βυρρεκιεὰ ὈΥ ἴμς οσοηϊεχὶ δηὰ οδπποῖ ννῈ}}] μάνα δγίβθῃ ὉΥ δοοίἀδηΐῖ, 

ΜΉ εἴς δα πιγα ὈΪν ἀρτεεβ ἢ τῆς ἔαςῖ5 (1 5. 155 ἅς.), ἴἃ πιᾶγ Ὀς οοηβάοηςΥ 

δάορίεἁ. Οἰδπεγνῖϑε να ταὶρῃϊ ἐπποπμὰ ὋΡ γν, Ἧς τεσοπβίγυοϊ δοσογαϊηρ]γ, 

ΟΡΟΌΡΣ ΓΝ 2 ΦῸ 5 ὙἹΡ ὍΣΟ ΣΝ 52 ΓΝ ὈΛΌΓΣ ὍΡὉ Ὁ» ΠΦῸ ΓΙ ΣΟ 22ΠῈ 
Οπ ἴδε Κεηϊϊεβ 5εὲ Απάγ. Μυγγαυ, Οορενι. ὧς ΑἼἸμαεῖς, Ἠαταθυτρ, 7180, 

Νδϊάεκε, 216 Ανιαέρξίίεν, Ρ. το Β΄. ; ΜΝ Ιμαυβεη, 226 ρεμέόις, σέο, Ρ. 30 Β..; 
Καυεηςη, Οοαξαϊφησί, ᾿. Ὁ. 179 Π΄. τ Αἰ εἰλρίονε οὐ 7εγαεί, ᾿. Ὁ. 170 Β΄.; ϑιδάε, “ Πδ5 
Καϊηϑζείςῃεη," ΖΑ ΤΊ. χὶν. Ρ. 250 Ε΄. ὙΤὴε Κεηὶϊεβ ᾶγε ἐτεαυεηεν αϑβοοϊαϊθὰ 
ψ ἢ τῆς Απιδ]εκὶϊε5 (1 5. 156 Νὰ. 2459.) οὗ, αἶθο Οεη. 1610. 13), ἀπὰ Ψψεζε ἐπ 

411 ργοθδὈ  γ ἃ Ὀγάποι οὗ ἱμαὶ ρεορὶε. Σ Βαῖ ΜΗ] Απιδ]εὶς ννὰ5. μοϑί]ε δηθὰ 

τρεδοβεγουβ (1. 25}: Εχ. 1 78:16), πε Κεπίϊεβ ννεσε (ΠΠΈμαΪγ ἴο βγεῖ, δπὰ. 
δεοοοτγάϊηρ ἴο Ϊ αἰεὰ ὈΥ πιαιτίαρε ἴο Μοβεβ. Τὴς οτὶρίπαὶ βευεὶ οἵ Νὰ. 

109 ὃ (7) πὸ ἀουδὲ πατγαϊεὶ παῖ ἩοῦδΌ, γίεἰάϊπρ ἴο Μοβεβ᾽ ἱπιροτγίυη τυ, 
δεςοτηραηϊεὰ 15γαεὶ ἱπ 118 [υγῖ πεν τπαϊρταῖϊίοη. ἴπ ἴῃς ἱπναβίοθ Ἡοραῦ οοη- 
βοτῖεά ἢ ]υάδῃ (πὰ. 115) ἀπά (οἸϊονγεὰ τῃαὶ ττῖρε ἱπῖο πε βουῖῃ, ὃ Ὀυϊ, ἴτας 

ἴο ἷ5 Βεάανίη ἱπβιϊηςῖβ, Ξοοῃ τοατηεὰ Ὀεγοπὰ ἴῃς Ὀοτάες ἱπῖο ἴῃ ραϑίυγεβ οὗ 

Ἠΐ5 Κἰ βπιθη οὗ Απιαϊεῖς. Ὑῆῶε οἱὰ τεϊδϊίουβ Ὀεΐννεεη ἴμς Κεηΐϊεβ δπὰ [υἀδῃ 
νοεῖς τηδϊηἰϊαϊ πε, μονενες, ἱπ ἴμε {ἰπ|ὲ οἵ Ὠανίὰ (1 5. 2719 οἴ. 3022), 1,δἴετ 

41η ΘΒ τὸ 3))2. 
1 68, νὩϊο ἢ Ὀεϊοπρϑ ἴο ἢ 5 ἐαπιῖϊγ, μΠα5 Βεσε, ἃ5 ἰῇ ἃ ζοοὰ ΠΊΔΩΥ οἵδε ρἷδοαβ 

Ῥεδῇ γενίβεά. 
Τῆς Κεηϊίες Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃε βᾶπιεὲ στοὺρ ν "ἢ τῇς Καηηϊσσίιες (σεη. 36, οἴ, 1519), 

δε οοπιγίοη ορίἱπίοη ἰπαὶ πε νγεγς οἱοβεὶν τεϊδίοὰ ἰο ἴῃς Μίαϊαπίϊε5 ἰς αἱ νατίδπος 

νἰτἢ Αἱ] ταῦ ννε Κπονν δῦοαυϊ ἴῃς ἴνγο ρεορίεϑβ, δπὰ γεϑῖβ ΟΥ̓ οἡ ἴῃε δδγπιοηῦ ὙὩ οἢ 
εὐϊϊοτβ απὰ οοπιπιεπίδίοτϑ πᾶνε ἰογοεὰ ὑροη ἴῃς αἰνεγρεηὶ ἰγαά οης οὐ 1 δηά Ἑ.. 

Τῆς σοππεχίοῃ οὗ ἴῃς Ἐεομδῦϊε5 (Τςτ. 35) νυ τῇ ἰῃς Καηΐϊες (1 Οῆγ, 266) ἰ5. αἰϑὸ 
νεῖν ἀουθα!. ᾧ Νοῖς ἴδε ἴοντιϑ 1} 705. 1557, Ἢ) 1523, 



1. 16-.΄ 3ζ 

ἴδς [εοἰίηρ οὗ ἴῃς 16τ86}1165 νγδϑ 1685 γε ἷγ (ΝῸ. 245), Ιη 704. 4 γε πὰ ἃ 
δβερὶ οἵ ἴῃς Κεηῖϊεα, Ηςεῦετ, ΡἰτοΒίπρ τΒεὶς ἰςπὶς ίας ἰπ ἴῃς Νοτῖμ; βεε σοπητι. 

οὐ 41}. 

17. Ζαάδι 861ρ6 βίπιϑοη ἴο ἀθδβίσου Ζθρ ιδίδ- ΠΟΥΤΏΔΉ. --- Ας- 
οοτάϊηρ ἴο ἴῃς ἀρτεειηεηῖ (ν.5), [με 4}1}165 πεχὶ ἰηνδάδβ τῆς ἰεττοΥν 
οἵ ϑίπιδεοῃ ἰῃ ἴῃ βουτῃ οἵ Τυάδῇ. --- Ζεῤλαζλ] ἴῃ6 πατης οὐΪγ Βετα ; 
866 Ὀεϊονγ οὐ Ηοτσιηδῇ. --- 72ἐν “ευοίεί ἢ ἴο ἀδϑιγυοσίίοη, ταζίηρ 

τε ἴον δηὰ δχιεγηπγηδίίηρ [15 ἸηΠὈϊΔηΐϊ5, ἴο ἴῃς ρίοτγ οἵ Υδὴῃ- 
ποῦ; οἴ, 21 Νὺ. 321 Πῖ. 2} 4,6, ἄς,, [ο5. 835 τοῦ 111σ. δζς,, 
65Ρ. 1: 8. τοῦδ, Αοοογάϊηρς ἴο Ὁϊ. γῆ 2ο᾽ 55. τὴς ννᾶγβ ψίῖῃ τῆς Οά- 
ΠδδηΪϊ65 ΈΓῈ αἰνγαγϑ ἴο Ὀ6 50 ἢ ΠΟΙΪΥ τννᾶγβ οἵ δχιεσπϊηδιίοη. 1 η}}- 
Ἰατῖγ τῆς Μοδθῖϊε κίηρ Μεβῆδα γεοογάϑ ἰῃ ἢἰβ ἰῃβου ρθη ον δἵ ἴῃ 6 

Ριάάϊηρ οἵ Κειμοβῇ ἢς ἴοοῖκ Νεοῦο ἔτοπι ἴϑγδθὶ δῃηά ρὰΐϊ ἴο ἀεαιῃ 
τῆς νῆοὶς ρορυϊδίίοη, “ πηδὴ δηὰ Ὅογβ, νγῖνεβ δηὰ τηδϊάθηβ, δηὰ 

δίανε γίτγίβ ; ἴοσ ἴο Αβῃϊαι- Κοιποϑδῇ 1 ἀδνοῖθά 1τ᾿ (1. τ6 (); ἀπά 

«ραΐῃ οὗ Αἰδγοίῃ, “1 Κι]δα 41} [ῃ6 ῥεορὶε οἵ [ἢ οἰΐγ, ἃ ἤπε κἰρῃι(}) 
τ Κευλοβῆ δηὰ ΜοδῸ "" (1. τ () ; οἵ. αἰδο 2 Κ. 8:2."---δο με 
εἰν ἐαης το δε εαὐξά Ἡογν»ιαλ] Ὀδοᾶυβα ἰξ δα Ὀδθη νἱϑιϊθα νυ ἢ 
τῆ6 ἀεγεέρε,; “ Ὠενοῖεα (ἰγ." Τα 54π|6 βαρ δηδίίοῃ οὗ ἴῃ 6 ἢδπὶῈ 
Νυ. 215. Τῆς εἰγτ ον ἰ5 βοδγοοὶν ἢἰϑίοσίοδὶ ; ΗἩοσγηιδῇ πιοτα 
ῬιΟῦΔΟΪΥ 5ἰρηϊ θα “ ᾿μνίο δ Ό]ε, βδοσεὰ ᾿"᾿; οἷ. Ηεγθοῃ. ἩΗοσγπιδῇ 

25 ἃ ΟἸἵγ οὗ βουζῆοση [υἀδῇῃ (1 5. 205) } τονατὰβ. ἴῃς ἰγοπίῖοσ οὗ 
Ἑάοπὶ (7ο5. τς οἹ. ν.3.)., ἢ οσσυρίεα Ὁγ Θἰπηεοπίϊεβ (105. τοῦ τ Οἢγ. 
45). [Ιπ τὰς οδιαϊοραεβ ἰὶ τερυ αῦῖν ργεοεά 5 ΖίκΙαρ ; οἴ. αἴςο Νὰ. 

145 Ὁϊ. 13, Τῆς ἀδῖα ᾶἀγὲ ἰηϑυβίοϊεηιϊ ἴοὸ χ τε Ἰοσδιγ, πα ἢο 
ἴτᾶςς οὗ ἴῃς Ὠδῖηθ ᾶ5 Ὁδθῃ αἰϊδοονετεά. Ασοογαϊηρ ἴο οὐὖζ νεῖβα 

τῇς παῖίνα ἡδηια οὗ [ῃ6 ῥΐδοα ννγὰβ Ζερῃαίῃ, ψῃϊοῃ ΒΟ ίπβοη ψουἹά 
οοπηθοῖ ἢ ἴῃς ρ455 Νδαὺ ε8- ἴδ, 5Ε. οἵ Κυτηυῦ, ὃ ψῃΠε Εον- 

Ἰδῃας ἀπιὰ πιδὴγ τεοεηΐ τί τοῖβ νου] ἰἀθητν ἢ Θεδαῖα οὐ δεραίϊα, 
ὕνο δηά ἃ μαϊῇ ἤουτῖβ 5. οἱ Κιμαϊδβοῃ. ἢ [ἰ 15, μονγενοσ, ἈΙΡΉΪν 

5 0η ἴδε δεγένε 58ες Εν. Αἰ εγιλῶνενϑδ, Ὁ. τοῦ δ΄, τε Απεφωεέίος, Ὁ. 75 Β΄; Μετγχ. 
82. Εἰ. ΤΙ ὙΨΒ., Ἀδείδομὶ, ΡΛ 3. 5.ν. “ Βαπη"; ἮΝ. Ε. 5πιῖῶ, Αοἰσίοι ο7 δενείέες, 

1 ει. ἵν. ἀπά εβρ. Αἀά. ποίε, ρ. 427-435; ϑῖδάς, Ω Κ77. ἱ, Ρ. 490 ἢ, 
Ἵ Ναπιςεά, ἃ5 πεσε, ἱπιπηιεάϊδιοῖγ δῆοτγ τῇς Κεηίϊεβ οἵ ἴῃς Νερεῦ. 

2705. 1 τεργεβξεηῖβ 1 ἀυπιᾶς 85 οοπιίίσυου ἴο Γἀαε8 αἰοην ἰΐ5 ψμοὶς βουϊμεγη 
Ἡτοητίεγ, 5 ἰϊ νγϑϑ ἴῃ ἕδοὶ δῆεσ τῆς εχίϊα. ᾧ ΒΑ, ἰὶ. Ῥ. 18:. 

[ Κονϊδηάς ἴῃ ΜΠ απι5, “τοῖν ΟἰζΆ, ἰ. Ρ. 464; Τυςῆ, ΖΟΑ͂Ο. ἱ. Ὁ. τ8ς; ὙΜ οι, 
7Δε ΜΝεχεῦ, Ῥ. τοϑ-2ο6; Ῥαϊπιεγ, ϑε:ογέ 97 ἐζε Εχοάμε, Ὁ. 371 ΒΕ, Τῆς ῥἷδοε δδὰ 
Ῥεεῶ ῥγενίουσ!ν υἱἊεϊϊεὰ Ὁγ ϑεείζεη, Αἰ δέρεη, 1), Ρ. 44. 



36 ΤΕ 5 

ἱαρτοῦδῦ]ς ἰπαὶ [ῃς οἱά (ὐδῃμδδηϊῖα ἤᾶτὴς Ζερμδίῃ 5ῃου]ά ἤᾶνα 5υς- 
νἱνεα ἴο οὐζγ {{π|6, 16 Ἡογπιδῇ, ἴῃ6 πάπα ὈΥ ψῃϊοἢ δἰοης ἴῃς 

Ρίδος ἰ5 Κπονῃ ἴῃ ἴδε Ο.Τ. κἰδίογυ, ἢ45 βπῦγαὶν ροσιβῃθα. 

17. ΓΝ ἸΌΝ] ἴδε ΗΙρΡΗ. ἰβ ἀεποπι. ἔτ. ὅπ. Ὅς Ἀτἰπιδτ πιεδηίπρ οὗ 
τῆς Ἰαϊζετ ἰ5 ποῖ γετῪ τεπιοῖε ἔγοπι ϑῷ; Ὀοῖῃ ἀεδποῖς ἱπνίο Ὁ Πγ, ἀπά, πῃ ἃ 

τεϊ σίου 56η556, ννἱπάτανναὶ ἔγοπι συπητηοῃ 86 οὐ οοπίδοῖ, Βαὶ ἴῃ ἴπε ἔατίμοτ 
ἀενεϊοραιεηὶ οἵ {Π18 ἰάεα ἰῃ ΗδὉ. [Π6Υ σὸ ἴῃ ορροβίϊε ἀϊγεοϊίοηβ:: ΦῸῪ δρρὶΐες 

ἴο τπΐηρβ νν ἰςη Οοά ἀρρτορτίαϊεβ ἴο Ηἰπιβεὶ θεσοαυβα ἢς σβοοβεβ ἵμεπι ἔογ Πΐ5 
ῬΙεαβυγε οἵ βεγνίοε; ὉΠ ἴο [ΐπρβ νυ Πἰοἢ Ἀς Ργο 15 ἴο ππεη Ὀεοδυβε ἢς Παῖεβ 

ἴπεπὶ "ἢ ρεουϊίας μαϊγεά. Βοίἢ γε ἰηνίοἰδοὶε: ἴῃς ἢγϑὶ ἂγε ποῖὶγ, δὰ ἰΐ ἰβ 
βδογίίεσε ἴο ρεγνετί ἴπεῖῃ ἴο ργοίδπε υ565; πε δεοοπὰ ἃγζε 4150 βδοσοβδηςῖ, δὰ 
ψΠδῖοδνογ ἰουσἢε8 ἴμεπὶ οοπίγαςῖ5 (6 β8ᾶπι|6 ομαγδοῖεσ δπὰ 15 ἀοοπιεὰ ἴο ἴδε 

88ηι6 δῖε. ὙΠΕΥ ἴΠυ5 τεργεβεηῖ ορροβίϊε 5465 οἵ ἴπε σοτηπιοι ἰάδα οἵ ἐαόσο 

(ου ψῃΐομ 8εε Εταβϑεῦ, με. βγί4 9. χχῖθ, Ρ. τς 41). Τῆς τοοῖ Φ ἰ5 ἐουπὰ 

ΟὨΪΥ ἰῃ τς Νουῖῃ Θεπι τὶς ἰαησυάρεβ; ὉΛΠ ἴῃ ἴπεπι 4]], οἴ. ΑΥ. ! ᾿ 

μὸ)ϑ: Ναραῖ. οτ, " ἰην!ο Ὁ] ες, Εὐτηρ 28. ἀπὰ Ρ. 28; Ῥαϊπιγι., ἀς νορᾷέ, 

35; Ηἰπιγατ., Ηαϊένγ, 50, 1765, ἅς." --- πΌ“Π Ὕη Ὁ ΓΝ ΝΡ] ἴπε υὑ5ὲ οὗ [ῃς 

3 836. τὰ. νυ ἱτἢ ἱπβεγεηῖ ἰηάεΐ. 500]. (τοι! εὰ “ ππρεσβοπαὶ᾽) ἰβ ποὶ ἱπίτεχιεπί 
ἰπ τη ἷβ νετῦ; 2 5. 216 ὅδη. 119 1614 1932, Ος5.3δ ὃ 144, 3 α. --- Ετοπι Νὰ. 211-8 
ἱξ ννουὰ ἀρρεᾶγ τμαὶ ἴπε οἱάεγ παῖϊνε πᾶπὶς οἵ Ἡοστηδῃ νγὰβ Ατδά, δπὰ παῖ, 

νἶτῃ τὰς πεϊρῃθουσηρ σαπδδηΐϊς οἱ 65, 1 ννὰ5 ἀδβίσογδὰ Ὁγ [5τδεὶ ἀυτίπρ [πεῖς 
δαιϊϊες ναπάεγηρβ ἰπ τάνεηρσε ἴον Ἠοβιϊς αςοῖβ οἵ ἰϊ5 Κίπρ; ψνβεπος ἐϊβ πᾶπια 

Ἡογπῖδῃ. (τίεϊοβ γΒο ἀο ποῖ, {κε (85., Βα., δβϑυπιε ἱπαὶ ἴῃς οἰ ννὰ8 ἔννῖος 

ἀεβίγογεά δηὰ τεπαπιβά, ἜἼχρίδίπθ Νὰ. 212 ἂ5 παιτγαϊΐπρ ὈΥ δηιὶοὶραϊίου (πα 

ἀεϑιγυοσιίοη οὗ {πε ρίασς ὈὉγῪ [υάδῃ δπὰ ϑίπιεοῃ, [υ4. 117 (διυά,, Κα., Ενν., Βε., 

γε, Μεγ. Ὁ1.). Ου (Πϊ8 Βγροιμεϑὶβ ἰξ πιυβὲ Ὀς δϑϑυπιεά, ἰατῖπες, παῖ 

Ζερβαῖῃ δπὰ Ατδὰ (Ὀοῖἢ βαυϊναίεηὶ ἴο Ἡοσγιηδ}}}) ἀεβίρπαϊες ἴῃς βαπὶε ρΐἷαςε, 
ΜΒΙΟΝ σγοδῖαβ ἃ ἔγεϑῃ ἀἰβηου γ. Ὁ Α ππογε ργοθδῦὶε βοϊυαϊτίοη ἰ5, (παῖ ἴμῈ ννογά5 

τ 0 ἴῃ Νὰ. 21} δὰ δὴ ἰηιεγροϊδτίοι; ζ {1ΠῈῪ ἀἰδιαγο τῃς βίγαοῖατε οἵ (δε 

νεγβα δῃὰ πιδῖςε βεγίουϑ ἀἰβη ΠΥ νν ἢ ν. 8. Γ{τἢε γογὰβ ἀγα οπιεὰ, ὃγ05 (ν. 3) 

5 ἴῃς γέσίονς ἴῃ ψὨϊσἢ ἴῃς ἀεβίτογεά οἰτίε5 βἴοοά, νυ ῃίοἢ αἶβοὸ θεῖϊζεσ ϑβυἱίβ 

Να. 14 Ὁε. 1486 (ἔτοπὶ δεῖς ἴο Ηογπια}). [1 5 πε ποῖ παοαββατυ ἴο οοηπεοῖ 

Να. 211-38 ἢ 104. 111 ἴῃ ΔΠΥ νναΥ; ἴΠΕΥ οοηίαίῃ ἵνο εχρίδπδίίοπϑ οἵ ἴῃς 
πᾶπὶς Ηοτπι ἢ. --- Τῆς ἰάἀεπιβοδιίοπβ ρτοροβεὰ ὈγῪ ἘοΡ. δπὰ Βον]απβ τα 

[ουπάεὰ ὑροη Νὰ. 211-83, θοῖῃ αϑβυπιίηρ ἴπαὶ ἴῃς δἴζδοϊκ οπ ἴῃς (αδπαδηϊϊεβ 

Ρτοοδεάεά ίτοτῃ Καήεβῃ; ε5-ϑαίᾶ 8 ἃ ρᾶ55 ἰἍεδάϊηρ ἱπῖο [πε πιουπίαϊ 5 ἔγοπι 

᾿Αἴπ εἰ-Νν εἴθ ι (ΚοΡίπβου 8 Κδάββῃ); ϑεραῖϊα [1ε8Β πογῖῃ. οὗ ᾿Αἰπ Οὐάξῃ 

(Βον]απάϑ᾽ Καίεβῃ); πείῖμεγ ἰ ἀπγνθετε πρᾶς ΤΕ Αταά. --- Οπ 5ἰπιεοπη, 

5 Νόϊάεκε ἱπ Ευϊκίπρ, 4. ἐ. 

Ἐ Μεν. τεπίονεϑ {15 ὉΥ ψυγἰπρ τ" ἴον τὸν ἴῃ 704. 117; 566 δῦονες οἡ ν.1δ, 
Ζ Τῆς πᾶπηε πᾶν ἤᾶνε Ἵοοπιε, ΌὉῪ ἀϑϑοοϊδιίοη νυ Η ογπιδῃ, ἔγοπι 105. τὶ, 

νι" - 5 ἢ ς 

τ δἕέθυ τὰς δῶρ. 

ἌΡ ον τα ΤῚ Α ντιρρίπεοκοτα- ἡ 

-- - 

πος οι τὰς 



Ι. τ7-1ὸ 327 

8εε ὨοΖΥ, 2ὲς Πγαοίἑίεα τς ὅεξξα, ι864; Οταῖ, δεν δίανενε δέρεον, 1ι866, 

γε ΙΒαυβει, Οο»εῤ.23, Ναομίτᾶρε, Ρ. 353-355; ϑιδάς, Ο ΚΛ ἰ. Ρ. 152 Η, 

18, 19. Το Οοαδὶ Ῥ]αίῃ. --- Τῆς το νεῖβεβ ἤδιϊγ οοηίταάϊοι 
ξδοῇ οἵδος; ν.ἰδ [6115 ὰ5 ἴηι Τυάδῃ σαριυγεὰ τῆς (ἄγεθ ῥυϊῃοῖραὶ 
εἰτ65 οὗ τῆς ρῥ]αίη, (ᾶζὰ ἴῃ ἴῃ βου, Αϑῃκείοη ἰη τῆς τη] ἀ]6, δηὰ 

ΕΚτγοη ἴῃ τῆς πογῖῃ, στῆ {Παὶγ τεττιίοσγ. Τῆαὶ ἰ5 ἴῃ οἴδος τῃς 

ψγἢο]ε ταρίοη οσοσυρίοα ἰῃ Ἰαϊζει {π|65 Ὁ ἴῃς ῬὨΠΠ βης οοηΐίεά- 
Ε͵ΔΟΥ ; ν.}} 5φὰγ8 τῃαἱ Τπἀδῃ, νι ἴῃς ΠΕΡ οἵ Ὑδηνεῃ, σοὶ ροββ68- 

βίοη οὗ τς πηουπηϊδίηοιβ ἰηϊοτίοσ, Ὀὰϊ νᾶ πᾶ ῦ]ς ἴο σοπαιοσ ἴπ6 

Ἰονδηάβ, νῆεγε ἴῃς ἰοσυλ δ Ὁ]6 ννᾶτ- μασι οῖβ οὗ τῆς ηδϊνεβ οουἹά 

ορεταῖθ. ΤῊΪβ ἄρτθαβ τ 40 705. 1.35. γθετε ΡΠ ϑιῖα, Κα Ῥῃοες- 
πἰοῖα δηα (οεϊε-ϑγγία, ἰ5 τεργεβθηϊεα 85 Ὀείηρ ἃ ρατὶ οἵ (δῃμάδῃ 
ψὩοἢ Ισγαοὶ ἀἰὰ ποῖ σομάυθσ". ΤῊ Ὠγροιπαβὶβ ἴπαὶ ἀΔῃ ἰοοῖκ 

1656 οἰτίος ἴῃ τῆς ἤτοι οηβεῖ, Ὀυὰϊ ννᾶ5 ἀηδῦϊα ἴο πηαϊηϊαίη 115 Ποϊά 

ου ἴῃς ρἱαῖπ,} ἀοο5 ποῖ γτεϊενα της αἰ βησυ Ὑ ἴῃ ΟἿΓ νεγβαβ ; ἃ ΤΟΥ 

ΜὮΟ τηεδηΐ ἴμαΐ τηυδὶ ἤᾶνα Ἔχργαββθα Ὠϊπη56] αὐἱε οἴ οτιν 56 ἴῃ 

ν., ὙΠῈΕ Ρῃταβθοϊορυ οἵ ν.." 15 Α͵5ο βιγι Κίηρὶν αἰ εγθης ἔτοπι ἰῃαὶ 
οὗ ἴῃε τεβϑῖ οὗ ἴῃς οπαρίετ. Νοιβίηρ τειηαίῃβ Ὀὰϊ ἴο Ῥγοποῦηοα 

ν.1δ δὴ βαϊτοτίαὶ δα ἀἰτίοη οὗ ἴῃς βαηπλα βϑίδπιρ 85 ν." δηὰ οἵ δαυδ}ν 
ὉΠ ἰβιοτίοδὶ σμαγδοῖοσ. 1 ---- 19. γαλευεὴ τυαᾶς τοὴ 7μαάαλ] ν.(3. 7Ὰε 
ΤΠ σλίαπαρ] 566 ἄῦονθ, οἢ ν. 9. Τῆς ροϑβιτίοη οἵ ἴῃ νεῖβε 8ι- 
ξεϑῖβ 1ῃ6 ιεβιίοη νῃοῖμογ ἴμ6 ]υἀδοαη ΝΕερεῦ ἰ5 ἰδ ιν ἰηοϊ δά, 

80 {πᾶὶ Ηραμ ας 45 ἃ ἡζεζρηαπο ὦ ῥοήογέ ἮΔ5 Ὦδτο ἃ νοεῖ οχ- 

τοηϑίοῃ ; αὶ οὔ ψῃοῖμοσ ἴἢ6 Νεροῦ, οσουρίεα Ὀγ Οαϊεῦ, Οἰδηίεὶ, 

Καίη, δῃηά ϑἰπιθοῃ, 15 ἀἰβι συ ϊϑμθα ἔτοτα ἴῃ 6 Ῥοββϑβϑίοπβ οἵ δῇ 

Ῥτορεσ.  Μεγεσ, μδοννεσ, ψἱτἢ ροοά τεᾶβοη, γοβίογϑϑ ν. Ὁ Ἴ τὸ {πε ὶσ 
μδίιταὶ ρίδος δίϊεγ ν.7 ἅ --- 7Δεν τὐέγε Ὡηαδίς 10 ἐαρεί, ὥς. 566 

οὐ σα] ποίε. --- Ζ.ε }͵α:"} ἰβ ἤθσα 85 ἴῃ ν.3,, τὴς οοαϑὲ ρῥ]δίῃ νγϑϑῖ 
οἵ Τά δῃ, πῃ ψῃϊο ἢ τῃ6 οἰτα5 πδπηθὰ ἰῃ ν.δ βιοοά.""'. Οἰοῖβ {7 
ἰᾶΚε τῇς πογὰά ('εγι64) Το] δον ἴογ ἴῃ σψίάθ νδί]αγβ ἰῃ τῇς 

πηουηίδίηβ οἵ [υἀΔῃ, βϑυοῖ 85 ἴπῃ6 Ετωθα Κδρἢαὶπὶ ἢθᾶσγ [6γυβαῖ πὶ 

4 7ο5. : 9 47 (Ε; ὈΪ.) ἱποϊυάδ5 ἴδε ΡΒ σης οἰτε5 ἰῃ τῆς ᾿Ξ οὗ ἴονντ5 Ὀεϊοης- 

ἴῃς ἴο ]υά δῇ, ἰῃ σοηίογπι ιν υνἱἢ ν.12 νυ] ἢ ππᾶκες της ([ἀ641]} Ὀουπάδτιγ οὗ ἴδε 
τῆδε ἴδε Μεάϊιεγγαηεδη 5εᾶ. 

ἡ ΚΙ. ἀπὰ Ανατγῦ. οὔ 38; ἃ ἴγγα, ϑοῦπη. (φα. 14), Εν,., Βε., Κιε., Βα. 

Μέών., Βα., Κιι,, Εδπδη, 7σέ,, ἴν Ρ. 246; ςἶ, διυά, 

ᾧ Βεπίδεαδυ. Ι Βαοῃπιδῆη. 4 50 αἷϑο Βυ., Καὶ. 
45 ΕἸ, [05., ἀπ. ν, 2, 4, Τμάϊ,, φε. 6, διυά,, Κιε., Βε., δηὰ πιοϑβί. Ἠ Βα. 
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(2 8. 5.3), Επιεᾳ μὰ- ΕἸδῇ (1 5. 172), ἄζε. ; Ὀαϊ ἴῃ656 νου Ὀ6 αἡ- 
τεηδΌ]ς, ονοὴ τ ομαηοίβ, ἴτε ᾿ἀδῃ πα ἰαἴκθη [Π6 ἢ1}] οἰτἰ65. 

--Ἴγοη ἐλανγίοίς] 45 705. 17} 1. ΡΙΟΌΔΟΪΥ οἵ ψοοά, 5ἰτεηρίῃεηθά 
οἵ βιυἀ δα νυἱτῃ ἰγοη ;" ἐμκγγμς ἡαέκαπὶ (}.) βεδηβ ἴο θὲ δὴ δσοῆδε- 

οἷορίςαὶ! δηδο;τοηίβιη. Οαγοῖβ ψεσθ, ἃ5 ἴῃς Εργρίίδηῃ τποπυπιθηῖβ 

Ῥίονα, ἃ βἴτοῃρ ἅτ ἴῃ ἴῃ τ] αγγ Θϑιδ Ὁ ἰβῃτηθης οὗ ἴμ6 Ῥαἰθϑίη- 

ἰδ δῃὰ Ηϊεῖς Κιηράογηβ, ψῇθπος ἴποῪ ψασα ἰηϊτοάμοεα ἰηΐο 

Εαγρι. 

18. "νην 20} (5 1 5 ε μαιτηοηϊζίηρ, οὐκ ἐκληρονόμησεν, ν᾽ ὨΙΓ ἢ Ζίερίετ 
(εἴ. ΟΙετ.) απὰ Ῥοοτη. δοςερί, ἐχρί αἰπίπρ 125} 38) 85 ἰγταηβογί ρ[ίομδὶ τοῦ ἴοσ 
25 νὸν, Βυῖ [{ νι19. ῃαὰ οτίρίπδιν θβθὴ ῥγείδοθα ὉΥ βοι ἃ βἰδϊοιηθηϊ, ἱΐ 
του ῥργοῦδὈν πᾶνε Ὀςεη αἰ βεγεηιν Ἰηἰτοάυςεα (6... 3.) ΠΝ ΓΝ ΠΥ 32); 

οὔδενε αἶθὸ 12" (ν.8. 12.138), Δα 6βρ. "2122 (85 1 9. 716 δῃὰ οἤδῃ) ἱπβίεδὰ οἵ 

ΤΌΣ, εἰβενῃετε τῃτουρῃουῖ ἴῃς οδαρίετ. Σ Βα. (Χέολι κ. δανειν Ρ. 6 ἢ.) 
ΒΌΡΡΟΞεβ ἵπαΐ ν.18, ἐχοθρὶ ἴῃς ἢτβὲ ἔννο νγογάβ, ννᾶβ οὐἱ βίῃ! ἃ ρ᾽οββ ἴο ΡὩ;Π 
νον; τλὲ σοπίτααϊο(οΥῦ Ὀερὶ ππίπρϑ οὗ ἴπ6 νεῦβε ἴῃ 3) δπὰ 6 ργοςςεὰ ἔγοτῃ ἵἔνγο 
ἀἰϊθξεγεηι βουῖθεβ νῃο ἱπάερεπάςεηιν ἱπιτοάυσεα ἴπε ρίοββ ἱπῖο ἴῃς ἰεχῖ. Τῆς 

βἰδιετηεηῖβ οὗ ΕἾ. [05., αν. 2, 4 ὃ 128 ἀπὰ ν. 3,1 ὃ 177, ἅτε τῃδη!εβι}]γ ἀε- 
τἰνεά ἔτοπι ουὖγ ἰεχῖ, Ὀὰϊ ἀρτες πεῖ μοῦ τ ἴδ ποῦ τ οδοῦ οἴδετ. --- Οα [6 

οἰϊίε5 παπιεὰ ἰῃ ν.18 βες 2.82; οἡ Οζα αἷϑο Ὀεϊονν οἡ 1:6ὶ, ου Αϑβῃκείοῃ, ου 

1413, --19. φυνηῦ κὉ] παῖ τηἷθ πιοάς οὐ οδχργεβείοη ἰ5 δοβίγδοι ροββίδ]ς 

πιυβὶ ρεγῃᾶρβ Ὀς δάτηϊττεά, [πουρἢ ἴμετε 5 πὸ σοπιρ]εῖε ραγα]]εὶ ; οἴ. Απι. 610, 
Ὧτ.8 ὃ 202, 2; (68.236 αὶ 114 ἢ. 2. Βαυΐῖ ἱπ ἴῃς οοπίεχι ἴῃς ἱπιρετβοῃδὶ, ἐΐ τας 

ἐπιροσείὀίε (ὁ ἐχρεί, ἰΒ 1ε55 ϑυϊτδῦ]ε ἴπαη ἀφ (7υἀ4}}) τος μπαδέε ἐο ἐχρεί. 

708. 1568. 1712 τηαῖοε ἐξ πιοβὲ ργορῦϊς παῖ τῆς δυΐμοτ ψτοῖς φυντ 59) νο; οἵ. 
αἰβο ΘΟ , ὃ ἴῃς νεῖ 53") Ψὰ8 σαηοεϊ ει ὉΥ ΒΕ οΥ ἃ ϑ8ογίδε ου ἀορτηαῖϊς 
Βτουπάβ, ΖΦ’ τεϊϊενεβ ἴῃς ἀἰβησα ΠΥ ὈΥ ῥρτεπιϊϑίηρ “ δες (ΠῸῪ παὰ 5ἰπηςὰ ᾽" (οἴ. 
27.104.}, Δῃ Δποπυτηουβ σοπηπιεηϊδῖον ἴῃ (αῖ. ΝΊΠΕΡΗ. νψτῖϊεβ, οὐκ ἠδυνήθησαν, 

οὐκ ἐπὶ ἀδυναμίᾳ εἴρηται, ἀλλ᾽ ἐπὶ ῥαθυμίᾳ. [] ---- ΦΥ͂ σαπποῖ 6 αἰννᾶγβ ἴγαῃϑ- 

Ἰαϊεὰ ὉΥ ἴῃε βαπις ΕΠ ρ ἰϑῃ ψοτὰ, θὰλ 5 ἴο ὈῈ τεπάεγεὰ δοοογάϊηρ ἴο ἴδε 
οσοπῖεχῖ, “ σοπαθετ, ΟσοαρΥ, Ἔχρεὶ,᾽ ἄς. --α ΓῸΡ]7 15 εἰγτποϊορίοδ!ν ἃ ἄθερ ἀεργεβ- 

4 8εε ἴῆς ἀεβογριίοη οὗ Ἐργριίδῃ ὑγαι-οῃατίοῖβ θὰ ἈΜΠΚίπβοη, “πείθοι Ἐγ- 
ἐἰαν δ, ἰ, Ῥ. 222 Β΄. Ετπιαη, Αεργυρέεπ, ἃ. 5. ψ., Ῥ. 649 β, γῶο {,; Ἵν. Μ. Μάϊιετ, 

“:ἰϑη μι Επγοβα, Ὁ. 301 (ϑγτίδη), 329 (Ηε). 

1 5ες ἔατίμετ, [ἀραγάς, δεῤέκασικία δέμαέδη, '. Ὁ. 20, 22. 

Φ ἷΓΒΚε τεπάσγίπρ οἱ πο ὉΥ ἐκληρονόμησεν ροΪπῖβ ἴο ἃ αἰβετεπί παπὰ ἔτοπὶ ἴπε 
ἰταῃϑίδίου οἵ ἴΠε6 τεϑὶ οὗ ἴῃς οπαρίον (οἵ, ν.15. 18), δὰ ρεγῆδρϑ ᾿υ 5118 65 ἴπε ἱπέεγεπος 
ἴμαὶ ν.}8 (νηοῦ ἴοπι 115 σοπίεπί5 σαπηοΐ ἤᾶνε Ὀδδη ἰηβετίεά ὮΥ ἴπε εὐαϊῖοτ οἵ 

7.4. 1) ννᾶ5 ἰηϊεγροϊαϊεὰ δῇδγ ἴῃς ατεεκ νεγβίοη ννὰ5 πιδάδβ. 
ᾧ Ὑῆεβε νογϑίοῃϑ οουἹά, ἤόννενοσ, βοδγοοὶν ταπάοτ οἰμεγινῖϑο, πὰ 3, δηὰ ἔΐ, δἱ 

Ἰεαϑὶ, ργοῦδοϊυ πδὰ οὐὖγ εχ; “ὁ ἱγδηϑίαίςβ, αἱαὶ ποΐ αἀἰεεένον. 

᾿Ι 5 πη!αγὶγ ΒΕ. Μοβεβ ε5- 5ῃεί κῃ βυρρ!ῖεβ φυνηῦ πὰ νὸς 
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βίοῃ; πῃ ὑβᾶρε ἴδε Ὡᾶπις ἰ5 ποῖ σίνεῃ ἴο ἃ ὨΔΙΓΟΥ ΥὙΔ|16} οἵ τανίῃς, Ὀαῖ ἴο ἃ 

Ὀτοδάες ἀπά τιοῦς ορδπ νδ]]εὺ οὐ ἴον ρῥἱδΐῃ, βυο 85 ἴῃς Ραίῃ οὗ 7εζγεεῖ, 
705. 1η16 ἃς. Ὑμαῖ τξ Ὀεϊοπρβ ἴο ἴῃς ἀδβηϊίοη οἵ δῃ 'δεμιεφ ἴο 1α Ὀεϊνγεθῃ οσ 
θὲ 88αϊ ἴῃ ΟΥ̓ 1115 (ΚοΌ., ῥᾷγς. Οσεορ., 70), 80 τπδὶ τῇς σοαβὶ ῥἱδίῃ σουἹὰ οὶ 

θὲ 850 οαἱ]εά (Β4., γαῖ, ου 7εγ. 475), 18 ποὶ ννατεδηῖϊεᾶ. ὅες ἔυσίμοσ, 27. 

δλεδέϊλ, ἰχ. 2) 6580. 705. δλεῤττεά, νἱὶ. 10 {. --- Εοτ (ῃς ἰαϑὲ ννοτάς οὗ ἴῃς νεῖβε 

( "ια5 ὅτι Ρῆχαβ διεστείλατο αὐτοῖς, Ῥτοῦ. ΌΥ σοττυριίοπ οὗἩ "12(Π) ἴο ὑν12π; 

οὗ, 105. 1η}618 χβεῖς ἵππος ἐπίλεκτος τηδυ Πᾶνε ἃ 5ἰπιίϊασ οτίσίη (οἵ, Υε., Δὲ 
δεμόμς, εἶσιν Ῥ. 31, 7.8.5. Ὁ. 18). 

20. ΟΔ]169Ὁ οχροὶδ [10 σίδηΐβ οὗ Ηϑῦσου. ὅ66 δῦονε οἡ ν. "Ὁ --- 
4. οεες λαά δίάδη) Νὰ. τ45 Ὁι. τ οἵ, 705. 1455. τς 25. τὰς 
φάγές ρίαηπ } ϑῃεβῃδὶ, ΔΒίπιδη, δηὰ Ταϊπιαὶ. ν., Τῆς ἱῃμα ἰΔηῖ5 

οἵ Ἡεὕτοῃ δὲ οδ᾽Ἱδὰ (ὐαπαδηϊεβ (ν.}2)) δηὰ Απιογίϊεβ (705. τοῦ Ε)," 
- Ὀοι(ἢ ροηοταὶ παπιθ5 ἴογῦ ἴῃς πῖνε ρορυϊαϊίοη οἵ Ῥαϊοϑβείπα. 
Τῆς Ἰερεηαβ οὗ ἴῃ6 σοησπεβὶ πηδάς Ἡδῦτοη οἠς οἵ ἴῃε οἢϊεῖ 5βθαῖβ 
οἵ ἃ ρίδῃι τᾶςθ, ἴῃς τεπληδηῖβ οὗ [ῃΠ6 δυϊοοῃίῃοηεβ ῆο ἐνεγυνῇογα 

Ῥτεοθάεδα τῃ6 Ὠἰδβίογίοδὶ ρβορὶββ ; 7 Νὰ. 122 (1) 705. 1ς}2 τ4} 
εἷς “8οῃ8 οἵ Απακ " (ΑΝ., ΕΝ.) εἶνεβ τῆς διτοπθοὺβ ἱπιργαβ- 
βίου ἴθαὶ Απὰκ ἰ5 τῆ παπια οἵ ἴῃς ἐδίμεσ οἵ ἴῆεβε ρίδηίϊϑ, ---- δὴ 

ΟἸΤΟΣ ΜΏΙΟἢ νγὰ8 5Βῃαγεὰ ὈΥ ΘΑΙΪῪ [6] 5} βου 65 δηα ἰγδηβδίουβ. 

ῬΡΗ Ὁ] ἰδ ἃ ρῆτγαβε Κα ΟΡ 02 “ νγαττίοτβ, ἀπά βίρτῆςβ “τε οἵ ρτοαῖ 
βίδίυτςο,᾽ 1, “οὗἨ (Ἰοπγ5) ποοὶς᾽; οἷ, Τ]ετοπις, ας σέζε, εἴς. (0.53. 1121), Ἐπαρίπι, 
αυο5 ρίραπίεβ εἴ ροϊεπίεβ ἰπίοϊ]ερέτε ἀεθειηυβ; ϑοδυ εη5, )οό, Ρ. 383. ΤΏς 
Δτῖϊοὶς οαϊεροτίςα!ν το 115 τα κίπρ Ὁ» ἃ5 ἃ ρτοροσ πουῆ. Τῆς ρεῃβδίοσυ 

Ατϑᾶ (1.6. ρων), ἴῃς ἰαῖπεν οἵ Απακ ( Ζορρεροςξ), τὰς δαῖμον οἵ 5} εβῃαὶ, ἃς, 

( 05. τς}δ. 2111) 15 με τεβευὶ οἵ ἃ βεγίεβ οὗ δ]υαπήεγβ; 566 οὐ ν.}0, 

21. Ζοστβαίθηι. -- ὅες ἀῦονε οἡ ν." δπά οἴ. 7οβ. 15. Τῆς δυ- 
ἴθοσ ἀουθῖ]6θ5 στοῖς πράσλ (705. 15.5), ψῃϊο νγὰβ σμδηρεὰ ὉΥ ἃ 
Ἰαῖεσ βαπὰ ἴο βεηγαριίη ἴῃ δοσογάδηοθ ψἢ 705. 1853 οἵ, ν.δ τς, 
Τῆς ῥσοῦδῦ]ς ογάοσ οὗ (ἢ παιγαῖῖνα ἴῃ  ννᾶβ ν.7. 1.1, οσ ν. 7 3. ὁ 
Φιά ποΐ ἐχρο! 705. τς 8, εομἐ πιοΐ ἐχῤεί, ἀουθι!εββ της οτὶρίπαὶ 
τεδάϊηρν οἵ ], νῃϊοἢ ἢᾶ5 Ὀεεῃ ομαηροά 85 ἰῃ ν.}5, ἴοσ βἰ ΠῚ σθὰ- 

50ῃ. 8 --- 7.6 ζεόῤωείίες ἀτυεί τυ ίὰ τλε Βεργανεῖϊες 705. 1.5.5 τοί τὰ “λέ 
“ιμάαλίϊες. 

4 Τῆςε Ηϊϊε5 αἱ Ἡεῦτοη, αεῃ. 23 (Ῥ). γε βυῦ)εςοὶ οἵ οοηίγονειθυ. ὙΠεγο ἰβ 
ὯΟ τεάβοῃ ἴο ξῦρροϑβε ἰδαϊ [Ὡς πᾶπιε ἰ5 υϑεὰ νυ ἢ στεαῖεν εἰ γαρ οὶ Ἔχδοίῃεςς 
ἴδαη σαδπδδηϊίε ἴῃ 1 οἵ Απιοσίϊε ἴῃ Ἐ᾿. ᾿ 

Ἐ 8εε Ὧι. 210-13. 2)... 2, 1 Μεγ., Βυ., Κιὶ, ὁ Βυάάε. 
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922-29. ΤΟΒΟΡᾺ ἱπναᾶὰθε ΜΠ. ἘΡΒγαΐπὶ δηὰ ἰδ κο8 Βοίμ6]. Οἷδιθα 
ΜΈ ἈἩΔΠΆΒΑ6ἢ δπὰ Ἐρμσαΐπιὶ ἀϊὰ ποῦ ΘΟΠΑΠΘΥΣ. --- Τῆς οἰ] εϑὶ 
Ὠἰδίοτυ οὔ ἴῃς σοηῃααεβὶ γεργεϑθηϊθα ἴδ ἰηναβίοη οἵ (βηῖγαὶ Ρα]65- 
τἰπε ἃ5 ἱπάδρεηάβδηιϊ οἵ [ἢαὶ οἵ ἴῃς βουτῃ δηά βυρβεαιεηῖ ἴο ἴΐ, ἃ 
τερτεβεηϊδίίοη Μη Οἢ 4150 ἀπά θυ] ]ε5 ἴῃ ἡδτταῖϊνε ἰη 1ο5. Ῥηαῖ ἰ5 
Βετα σεϊαϊθα οὗ Τοβερὴ ἰβ Δρρϑγθηΐν δὴ αὐτιἀρεὰ ὑυϊ οἴπεγνίδε 

ἀπαϊίεγαα δχῖσγασϊς ἔγοπὶ ἴῃς οἱάοτ Ὠἰβίοσυ (7), σογγεβροπαίηρ ἴο ἴῃ 6 
δοοοιυηῖΐ οἵ [πε σοηᾳαα5ῖ5 οὗ ̓ ἀΔἢ. --- 7.4 ἀομσέ οὗ 7οεερῥῆ αἴδο τυϑηΐ 

2] 85 [υάδῃ μδὰ ἀοπε ; [ἢ6 βθηΐθηςαβ ἰ5 ἴΠ6 ἑόγτηδὶ σουπῃίεγρατγί οὗ 
ν᾿ Αὔἴοωσε 97 7οεεῥὰ ν.33. 5. 705. 1γ" (7) 2 5. τοῦ τ Κ' ττϑ Απι. ς΄, 
ὅς. Ηδτα τἴ τΔο Εν που ο65 ΒΟη)δηλίη, 85 ννὲ}}] ἃ5 ΕΡρἢσαϊπι δπὰ 

Μαμαββθῇ ; οἴ. 2. 8. 195}, νίεγε ἴῃς Βεη)απηῖε Θῃϊπηεὶ 5ᾶγ5, “ 1 δΠὶ 
ςοπα ἰο-δγ, ἴῃς ἢἤτβι οἵ 411} τῃε ἤουβε οἵ [οβερῇ.᾽" "-- 4π4 γὙαἀ- 
«ὑεὰ τυᾶς τοίζὰᾳ φιεν ἃ5. ἢς Μὰ5 τῇ {ι λῃ (ν.). Βυάάε᾽5 οοη- 
εοίυτε, σπά ρεάμα τοὐὦὰ {άφρι, Ὑ ἰκ ἐχιγθιηοὶν ἱηρεηίουθ, Ῥὰϊ 

Θαυδ}}Ὺ μαζαγάουβ ; 566 οτίτίοαὶ ποῖθ. [Ι͂ὴ σοηηδχίοῃ ὑγ ἢ [ἢ 15 
ςοη͵εοῖυτε Βυάάα 5υγη θα τῃδὶ ἴῃ τἴῃ6 οτίμίπαὶ σοηϊοχὶ οὗ Ϊ ἃ 

βῃοτίὶ δοοουηΐ οὗ ἴῃς οροτγαίίοῃϑβ δράίῃδσι Αἱ (705. 8) ργεοεαεὰ ν.3, 

- 233. Δεεοηποίε αὐ Βείλοι σαυβεὰ ἂῃ Ἐχαιηϊηδίίοη ἴο ὃς 
τηδάς ἴῃ ογάεγ ἴο ἤπά ουὖἱ ἴμῈ [γεδὶ γᾶν ἴο ϑυγρτίβα οὐ διίδοκ ἴῃ8 

ἴον. ---- 7Ζἅε πείση πάνθ ΟΥ 48. τοας 2.2] ὅξηῃ. 289 3.56 48 705. 
18} (4}} Ρ ογ Ἐ). [Ιῃη 705. τό" τῇς ἴνγο ββεπὶ ἴο δε αἰδιϊηρι 5ῃεἃ 
(“τοι Βεῖμεὶ ἴο 1.12), ἀπά ἰξ ἢὰ5 Ὀδδη ἰηίεγγθα ἴτοτῃ ἴῃ 6 Ρᾶ5- 
βᾶρε5 ἰῃ αδῃ. αἶβδο (παὶ ἴῃς Ιϑγδθὶ ἴα βαποίυατγυ, Βεῖμεὶ, νγὰς δῖ ἃ 

1π||6 ἀϊδίδηος ἔτοτῃ ἴῃ οἱά (δηδδηϊϊε οἰΐγ, [,ὰ2 ; ᾧ τῆς σοῃοΪ βίο 
15, πδοψενεσ, ἰῃ ὈοΙ οᾶ565 ργεοατίουβ. [π [Εἰ (6 η. 28) ἴῃς οτρίη 
οἵ ἴῃ6 μᾶπηθ ΒείΠεὶ ἰ5 οοηποθοϊεα ἢ [ἢ 6 νἱδίοη ψϊοἢ 7 σοῦ Πδὰ 
τότε ἴῃ ἢϊς Ηϊρῃς ἴτοπι ἴῃς σταῖῃ οὗ Εβαι, δηὰ ἴῃς ϑβαογεὰ βἴοῃε 

(βαίτυλος) ΜὨϊοῖ ἢ 56ῖ ὉΡ οἡ ἴῃς 5ροῖ (ν.3) ; ἴῃ Ρ (6εη. 355} 
νι ἃ ΤἘΠΕΟΡΏΔΩΥ οὐ ἴῃ 58Ππ|6 βροῖ 85 ἢδ τοϊυγηβά ἔτοπη Ραδάδῃ 

Ατδῖῃ. [Ι͂ἢ [6 {{π|6ὲ5 οἵ τῃς Κίηράοτῃ 1ξ νγᾶβ ἴῃς τηοϑβῖ ἔδπιουϑβ ΠΟΙῪ 
Ρίδοθ ἰῃ (επίγαὶ Ραϊεβίίης, τ Κὶ. 12535. 1.2.2 Κὶὶ τοῦ 1733 Απὶ. η10.12 
3} 4' ς᾽ Ηοβ. τοῦ 7ετ. 48,5, ζο. [« ἴβ τῆς τηοάδγῃ Βεϊτη, δθουῖ 

ὕνεῖνε πῖ]65 Ὡοπἢ οὐ [6πιβαίθτι οὐ ἴῇς ψὰγ ἴο Νᾶρυϊυς (586- 

4 Ου Βεη͵απιίη, 5εε δίδάς, Ο Κ. ἴ. Ρ. 1τόο ἵ. 
Ἐ Κίολέ, τι. δανι., Ὁ. 58 ἴ,; δοσερίδα Ὁγ ΚΙι., 04.2.1. τ. 243. 

ἴ 80 ἃ ἴβδρ., 665. (άες. Ρ. 194), Εν. (Ὁ Κλ. ἰ. 435 1.), Ὁ]. οὐ ὅεη. 2819, Ουέτίπ, 

8]. τι. 
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οἢεπη})." ---34. 7λε νιεβθ οπ' ἕλε τυαίελ)] τὰς Ι5γαεὶϊτς βοουϊβ οσ 
Ῥίοκεῖβ; οὗ, τ 8. 19} 2 5. ττὖδ,--- δάστν μς 2ὴε τῦᾶν ο ἐπῖ τὼς 
εἰ} ποῖ “άε οριήγαπος ἱπέο ἐλε εἰν, 1.6., ἴ[Ὰλ6 ραῖς (ΑΝ., ΕΝ.), νοὶ 
1ῃ6γ οουἹὰ 566 ἔοσ {Ππδιλβεῖνεβ; Ὀὰϊ ἴῃ τηοβὶ δἀνδηίαρεουβ ροϊηϊ 
ἴοσ δῇ δβϑδυ]: οὐ βιγρτίβα. ἡ --- 7.4 ν φέέ {66 εἰν 1ο τἀάξ σιυογα νι 
4.5. 16 1857 (δη. 3451 8. 15, ἕο. ὙΤῈΘ ρῆγαβε ἰ5 υϑδαὰ σοῃβίδηι Υ 

ἴῃ ἀδβοπίηρ [Π6 νγᾶγβ οἵ εἘχιδγπηηδίίοη ψψαρεά, οσ ἴο Ὀς ψαρεά, 
δραϊηβὲ ἴῃς (δπαδηϊίεβ, ἀηἀ ἀραίηβιὲ ἴῃ6 Απηδιεκιϊαϑ ; οἵ, αἰδο [πἀ. 
20. 5. δι 5, 2232 5. 15} 2 Κ. τοῦ 1 --- 2:7 δε νιαη ἀγα αἤ ἀϊΐς 
)ανεἷν ςο] «εἴ. 705. 2:55. 653. 5 (ΚΔ4}Π40) ; λαγείν ἰβ ἴο Ὀ6 υπάετβιοοά 
ἴῃ ἴπε Ιᾶῦρϑσ 86ῆβ6, ποῖ πγθγοὶυ οὗ ἢὶβ Ἀουβεμοά, Ὀὰϊ οἵ δὶ Κίη- 

ἁἀτεά. ---- 26. ἼΠπα πῆδῃ ταϊρταϊθα τὸ ἴῃ6 πουῖῃ Ὀεγοπὰ ἴῃς Ι5γδϑὶ τς 
86: δτηθηῖβ, δηά ἐουπάςδα ἃ ηθν [1.Ζὥ. Τἢδ δυΐμουῦ ἴῃ15 δοσουηῖβ 

ἴογ ἴῃ δχίβίθηςς ἰῃ ἢἰ5 {ἰπ|6 οὗ ἃ ἴουγὴ Ὀεδαγίηρ ἴῃδὶ ἤδπλα ἰῃ (οεῖε- 

ϑγτίδ οὐ ἴῃ6 [,ῦδποηῃ. --- 7.6 ἱαπά οΥΓἿ “ἔὲε ΔΤ Με: 15. ἸΔο Πγ σοη- 
ἐταϑιθὰ ψἢ 1Π6 Ἰαπὰ οὗἁὨ ϑγδ6]; ὃ 566 ἔυγῖμοῦ οἡ 35. Βεγοηά [ἢ 5 

6 Πᾶνε ὯΟ οἷυπε ἴο ἴῃ 516 οὗὁἩ τῆς πουίμεγη 12; ἴῃς δἀρρε]!αῖῖνα 
τηδδηίηρ οὗ ἴπ6 νογὰ ἴῃ Αταδίς (συξ " αἰπιοηὰ ᾽) πιᾶῖκαβ ἰάθητϊὶ- 
Βοδίίοη ν ἢ ΔΩΥ οὗὁὨ τῃ6 πυπιογοιβ τηοάδγῃ ρίδςα5 οὗ ᾿ἰΚε- ϑουπάϊηρ 
ὨΔΠΊΘ ΤΟΤΕ [ΠΔῃ υι5114}}}7 ργεοδγίουβ. 

22. ον Γ"2] 38) .ο4ά. (ςᾳ. τς Κεπῃ. δῃὰ ᾿ς Ἐοβϑβὶ) (5 (45 βρεηεγαιν ἴῃ 705. 

διηὰ Τα.) ον" 2 οἱ υἱοὶ Ιωσηφ, ν»ὨϊοΒ ΚΙτ, Δἀορί8. Βιυϊῖ 45 ηΌν" .)2 15 ἰῃ πε 

Οεοἰαδίευοι ΌῪ ἔας με σοπιτηοπεῦ ρῆγαβε, ἴμε νατίδηϊ ἢ85 πὸ εἰρηίβοδηςς, Ἔεβρε- 
οἶδ!}γ αἴτεον (Ὡς ρίυγαὶ νοσῦ, πεγε ἴῃς σοττεςϊίοη οὗἩ ἴῃς εσρεεέγεδο σαὶ τϑρσερρε 

(6ε5.3 ὃ 145, 2; Ἐοοτγάδ, ὃ 595) ἴο σταπιπιδίϊοαὶ σοποοτγὰ ἰ5 νον παϊυταὶ. --- ΤῊΣ 
δδιὴς [οβερἢ Π59 γεσθηιν ὈΘε τεοορπηϊζεα ἴῃ ἴῃς παπὶς γ-35-2-᾽ σ-  ᾷ, ἐ.δ.γ ἸοΒερἢ- 
εἰ,}} ἰὰ τῆς σαἴαϊοσυςε οἵ ἴῃς ϑγτίδη σοπημεϑῖβ οἵ ΤΉ πιο 111. ἰπ τῆς τότ σςηϊ. 

Β.σ.; τπουρὴ ἔοσ ἴπε ργεβεηὶ ἴῃς ἀϊβοονεῦυ οτγεαῖοα πεν δῃὰ ρετγρίεχὶπρ ῥγοῦ- 

Ἰεπιβ8 τίμιον ἴἤδη βοῖνεβ δῆγ. ὅ8ες Ε. Μενεσ, ΖΑ 7 Κ. νὶ. Ρ. τ Β΄.; Οτοθϊ, ἄεν. 

Ἀρνριοίοσίφεε, ἵν. ρ. ος ΠΟ; Θαγος, δίγάεν Ογτρείςπι, ὅρου Ρ. 337-330; πιοβὲ 
τεςεπίϊγ, ἮΝ. Μ. ΜΆ], “εἰθε τ. Ξωγοβα, Ρ. 162 Β΄., ψ8ὸ τερατήβ ἴῃεπι 85 

Ἡᾶτε5 οὗ ῥΐδοεβ (ποῖ οὗ {γί θε5) ἰπ Οεπῖγαὶ Ῥαϊεβεῖϊηθς. ὅ:ες Ῥεῖοιν ου Αϑβῇεσ, 

νυ δὲ Ρ, 52. --- ὈῸ} Πν}} ΘΑΙΜ 4 Επ5ερ., καὶ Ἰούδας μετ᾽ αὐτῶν. Βυ. (Χέολι. 

5 0η Βείϊϊη 5Ξες Βοῦ,, 8.03, ἰ, Ρ. 447 ΒΞ; Ουῤτίη, γμαάδε, ἰϊϊ. Ρ. 14-27; 5΄ΨΡ. 

Ἁ{ενεοῖγα, ἰὶ, Ὁ. 205 ἴ., 305; Βδἀδ,, Ρ. 215. 
Ὑ ΝδῖδΌ]., ΟἸεγ., ϑοῆπι., ϑιυά,, Κα., Βα., Κιπ,; 1655 ῬγοῦθὈΪΥ - :εογεῖ εηΐγαῶοα, 

ΑΡατΌ., Βε. Ζ Οη τῆς υβαρε 5ες Βς., οὐ 18, Ρ. τς. 

ᾧ Ουϊείάε οὗ σαπαδη, Κὶ., ϑοῆπι., ΟἸετ,, αἱ. 

Ι σε γ'-Εδι'δεγα, ἐ.6. Ἰδοοῦ-Εἰ ἰπ ἰπε 5απιε [15:. 
Τῆς Ξεοοπάδιυ νεγϑίομϑ ἴα]! υ5; 5 κ ἃγε ἰδοκίηφ,; ε οὔἱῖ5 Ὁγ οἰποςοίεἰεμϊ. 

ἤοτα Βαιϑηλ ν.33-Βαιϑηλ ν.28, ἣὺ ἰ5 ξυρροτίεα Ὦγ ΦΒΝΕ, 
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“. 5α»ῃ:.ν Ὁ. 58 [.) ςοη]. ἴμδὲ ἴῃς δυῖΐμος ττοῖς ϑΦΊΎν; δς Ἰόβῆυδ βεεπιεὰ ἱπιροβ:- 
81016 ἴῃ τις οοπίοχῖ, ἴπε πῆς νγ85 αἰϊεσεὰ ἴο ἥν (65), Ὀυϊ [ἢ]5, ἴοο, σοηβίοϊςὰ 

ὙΠ (Ὡς ἐογεροίηρ παγγαῖϊνε ἀπὰ 88 σμῃδηροὰ ἴο “)π», Βιυῖ ἰηϑίεδά οἵὨ ἴμε8εὲ 

ΟἸαμιΒΥ αἰϊογαίουβ ἴῃς βἰταυρὶε δὰ ΟἿΪΥ παῖυγαὶ τειεαν νγὰ5 ἴὸ ἄτορ ἴμε νγογάβ 

διορεῖμεσ" ΤῊΣ οτίρίπ οἵ ἴῃς νατγίδπὶ ἰπ 65 ἰβ πῦυσἢ ποτε ργοῦδὶν ἴο Ὁ 
ἐχρ δἰπεὰ Ὀγ ἴῃς δοοἀφηῖαὶ σοτταριίοι οὗὨ ΠΥν ἴο ΤῚΝ" πὶ [ΠΕ ΠΟΡΥ ἔγοπι ψὩὶ ἢ 
τὰς ἰγδηβἸδιίομ νγὰβ τιδάς. [ἢ ἴῃε βίουυ οἵ ἴῃς ἰακίηρ οὗ Βεῖμεὶ δ5 παιγαϊδὰ ἴῃ 

ν.33.3 [Βεγε ἰδ πὸ ταίεγεπος ἴο ἃ ἰεδάδγ βυοἢ 5 [οβῆυδ, πὰ Πδγαὶγ γοοπὶ ἔοσ 
δυο ἢ ἃ οὔς. --- 283. Ιῃ 705. 165 πη} 8. ρεγῇ, πιεγεὶγ ἃ ξἶοββ ἴο ὉΝ}2, “ ἔτοπι 
Βεῖδε! 12" (Ὀ]. ἐφ ἐρε.); Ὁ ἰξ 5 Ββαγάϊγ Πκεὶγ τμαὶ ἱπ ἀεβηίηρ ἃ Ἰοπρ Ὀουμάδευ 
ὈΥ ἔουγ ογ ἔνε ρΡοϊῃῖβ ἴννο ρίδοςς υγου]ϊὰ ὃὉ6 παπιεὰ νυ ἢ ἄγε 80 πεᾶῦ ἴο εαςῇ 
οἴδεῖ 88 ἴο ὕε ογαϊπαυιΥ ἰάεπῦβεά. Τμε ἱπίεγεπος ἔτοπι ὅς, 2819 (7660 Ὁ 
ἀϊὰ ποῖ ρμρα85 ἴῃς ηἰρῃῖ ἐρ ἴῃς Οδηδδηϊία ἴονν ἢ) 15 ΟἿΪΥ τε} σορεπὶ ὑρὸπ {πε 

δϑϑυπηρίίοη οὗ [6 5|ὙἸ {}Ὺ Ηἰδιογίοδὶ σμαγαοῖεσ οὗ ἴμ6 πατγαῖΐνε. [πὰς ραγιϊτίοι 
οἵ ἴμε ἰαπὰ Βεῖβμεὶ 15 δ]οιιεὰ ἴο Βεπ)δπιῖη (705. 1822 οἱ. Νεῆ. 1181), θαϊ ἴῃς 
οουζβε οὗ ἴῃς θουπάδτγν ([ο5. 1818 ς(, 1611) βεεπιβ ἴο ἰεᾶνε ἴξ ἴῃ ἴῃε ἰεττίουυ οὗ 
ἘΡΒγαῖπι; 8εῈὲ ςοπῆπι. οπ [οβ. 1:8. Τῆς Οποπιδϑίίοα (0.52. 2οθες 2300 8350 
1005) ἰοοαῖςε Βεῖδμεὶ οἡ ἴπε ἰεῖϊ οὗ [ες οπιδῃ γοδά ἔγοτη [εγυβαϊεπὶ ἴο Νεδρο 5 

(ϑΒδοβεια), 12 Ν. πὶ. ἔτοπι [86 ἔογπιεγ; 50 αἷ8ο (με Βογτάεαυχ ΡΙΠρτίπι (Κεἰδπά, 
Ρ. 416; 4 αἰετέίμε διἐργένιδ᾽ 7 εχ 80.., Ρ. 19). [,Αἴος (Ὠτβιϊδη ἴγανε!]ετβ 

Ἰοοκεὰ ἔος ἰξ πιυςἢ ἰατῖμες πουῖῃ (τεβῖ. ἰπ ΕΟοΌ., ἱ. Ρ. 449 π.}; Ὀυῖ ἴῃς ἴγυε 5ἰ1ε 

νν 83 51}}} ροϊηϊεὰ ουἱ ἴο [εὐννῖϑῃ Ρἱρτίπιβ ((ατπιοὶγ,  πόγαΐγές, Ὁ. 130, 249; 

ἘΞβῃϊοτὶ Ῥασοῆϊ, [οἱ]. 685 εἀ. Νεηεῖ.). [Ιἰ νναβ ἰἀεπιίβεά νὰ Βεϊππ ὉῪ (πε 

τοϊβοιίοπατυ ΝΙ οἸυβοη ἴῃ 1836, ἀπά Ὀγ ΕοΡ., 9.Χ3, 1. 447 Ε.; (πε δουπάπεββ οὗ 

τὰς ἰάἀεπιϊβοαιίοη ἰ5 ἀείεπἀεὰ (ἀραϊπδὶ Ὑμεπῖὰ3) ὈΥ Οταῖ ἱπ δὴ Ἴχμαυβενε 
ἀϊδουββίοη, δγμαί. «. ΑἸ τέ., 1854, Ρ. 851--ὃς 8. --- γ0,} Ὃ (ς. ς. δος.) " ἐχρίοτε, 

τεσοηποϊϊτε,᾽ Νυ. 13. 14, 2ατεῖι. Τῆς ΗἸΡΆ. 15 Ὀεϊζετ ἴδ κθη 85 " ἀϊγεςῖ ςϑυβα- 

ἔνε᾽ (Κό. 1. Ρ. 2ος () “ ἰπϑέϊτυϊε δῃ εχρὶοσαίίοη, γεσοπηδίβαπος, ταῖμεῦ (Πδῃ 
“βεηὰ ουΐ βοουῖδ᾽ (3.7), “πᾶνε β9ςουΐβ τεσοπηοϊίγο᾽ (Εδ., ΚΙ, αἴϊες Ζ,, διυά., 
Ἐδ., Β4.), οἵ Ὧ8 εχφυϊναϊεηῖ ἴο Οαἱ (Ταπολ., Κ. [ε5., ϑοθπι. (ἀ0}.), ΜΝ,., 4].); ἱπ 
ἴδε ἔοτπιες οἂβϑεὲ Ὁ} ψουϊά ρεύμαρβ Ὀς ἐχρεοίεὰ (Β6.), ἴῃ {πε Ἰαίζετ ἴῃς ἂςο. 

ΤᾺς ἴεχε ἰ8 ρεσῆδρϑβ αἱ ἔδυϊ; (6 παρενέβαλον Ἐ, εενε οὐτίἰδγ ἐπέ βυρρεβῖ “2 ΓΝ 

955, 818. (.5.. 5.0.) Ῥτοροβββ ὑθχο, ψ ῃΐο ἢ νου ὰ Ὀς οοπβίγαεα νν τ ὃ; ταῖμες 
18αη 3. ΟἿ πᾶν, πονγενεσ, Ὀ6 τρθγοὶν δι(επιρῖβ δἴ ἴπε βεηβε; ἴδε ἔογπιεγ Ἰεὰ 

ΕἸ. 705. ἴο ἱπιασίπε ἃ Ἰοηρ' 5βίερε οἵ Βεῖμεϊ (σρφί ν. 2, 6 ἢ 130 [.). --- δ" Γ"2] 
οἶκος Ἰσραὴλ ΦΆΥ[Ο υἱοὶ Ισραηλδε. δ: (ΒΝ γᾳραῖ. ΤῊς 5υδ])εςὶ ἰ5 Ξυρετῆυουϑ, 

δηὰ ἴπε νατίαη!5 ρεσῃδρϑβ ἱπάϊοαϊε {παὶ ἰξ 15. ποῖ οτίρίπαὶ ἱῃ 3. --- 34. Ὁγγ0Φ 5] 
“ῸΦ ἰῃ ἃ Βοβιῖϊα βεῆβε, "βανε ἃ ρίδος ἴῃ οὐβεγναίίοη, δἰπιοϑὶ εαυίναϊεπὶ ἴο 
“ἰπνεβῖ᾽; 2 5. 11161 5. 1011 700 1357] ΡΞ. ς61 γ110, --- αν ΘΝ] (ΘΘΒΝ καὶ ἰδοὺ 
ἀνὴρ ἐξεπορεύετο -- πχ) Φ᾿Ν π)πι, Ποοτη. -ττ ΣΦΡῚ . ... ὩΝᾺΣ] σοπβίγαοιίοι 88 ἰῃ 

4. ΑΙ! (δε ποτε, ἴπαὶ ἴῃς βίου οἵ Αἱ, ἴο υυίοἢ [ΠΟῪ ἀγα βυρροβεά ἴὸ ἢδνε ἑογπιβὰ 

ἴδε ἱπιτοἀυοοη, ἢ85 Ὀδεη ἀτορρεά. 
1 ΘΒ κι ἕανε Δονζα ποῖ Βεζε Ὀυϊ αἴεσ Βαιϑηλ ν.1, Ὀυϊ τμῖς την Ὀε Δοοϊάεηϊδ]; δὲ 

δι ρροτίς Ἀ!. 
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γ.8; δες ποῖς ἴβεζε. --- 36. 21 500] 11{. " δοσοτάϊηρ ἴο ἃ βινοσά 5 πιου τι, ἑ.Ζ. 85 

βετςοεὶν 85 ἃ βυνογὰ 15 ψοηῖ ἴο ἀενουγ, ἀπβρδείηρὶυ; 50 Πε., ὨΪ. (οι αςῃ. 342), 
ΒΑ., αἱ. εῦμαρβ, πονενοῦ, ἢ δὰ ἰπ [8 ρῆταϑθε ἰοβὶ ἰϊ5 ᾿ἰἰεγα] τπεαπίηρ, 

“τηουτῃ, 85 ἰξ ἀβυδ!γ ἀοα5 ἰπ "ον, 8ὸ {μαῖ ἱξζ οπἱν σοηνεγδά ἴμε ποιίοη, " δοσοτά- 

ἱπρ ἴο, ἱπ ἔπε πιᾶπηεσ οἵ τηεᾶϑυζε οἱ Τδς ρύερ. 5ῃουϊὰ ποὶ Ὀὲ ἴδκεῃ ἱηβίσυ- 
τηεηία!]υ, τυέὰ “ἀε εάρε ο7 ἐἀε σιυογά, ΜΙ Ἀϊσ ἢ Μου]ὰ, Ὀεβιάε8, γεχαυῖγε ἴμε δγίϊοϊς; 

8εε Οἰεβεῦτγεομι, δυἄροειί. δανεσαά, Ρ. 95, ο8 ἴ. --τ ὈΓΠΠ γΝ] ἴδε διηδίρσυϊν οἵ 
Οτεεῖὶς ἰγαπβογί ριίοῃ βοτηθεπιεβ ςοηξι865 ὈΓΠ ἨΈ 65 τυ ἱ Ὁ)05 Ογρτίδηβ, θοῖμ 
οὗ νι οι πᾶν θὲ τεργεβεηϊεὰ Ὀγ Χεττιειμ; " οἵ. ΕἸ. [05. ἀνε. '. 6, 1 ὃ 128, ἰχ. 4, 

5 8.77. Μιίβιεὰ Ὀγ τῖ5 σοπέιβίοα Εὐ5εῦ. (Ο.53, 3029) ν»γϊε5, Χεττίειμ" γῆ 
Χεττιειμ ἡ Κύπρος, ἔνθα πόλιν ἔκτισεν Λουζα; 1 ςἔ, Ῥτοοορ. οἡ 7υἀ. 135 4]. 

δος τηοάδγῃ βϑοῃοϊδῖ αἷἰθϑὸ ᾶνα οοπηροῖϊεα 5 ΜΝ ὈΓΠ; 50 ϑιυά. ου 

]υ4. 135, (ε5., 2720». Δάοενι., Ῥ. 152 ἔ., οἷ. Ρ. 122, 7λε:. Ρ. 726; Μονεῖβ, 

1 λδθηἑείον, τι. 2. Ρ. 203 δ. Εὔτϑι, "7.32. Ρ. 453. Βαυῖ ἴδε ἰηβογίριϊοηβ οὗ 
Οἰκτίαπι νυ ϊσἢ Ος5. εἰϊοά ἴῃ βυρροτί οὗ τμ͵58 ἰἀεμτν ρύονα ἴο μανα Ὀδδῃ πκΐ8- 
οορίὶεὰ οΥ πιίβγεαά;; 8ες Ε. Μεγεῖ, Ζ, 226. χχχὶ. Ρ. 719 1. -- ἰὴ ἴμλε Ταϊπιυὰ 

(ϑοίαλ, 465) [,ὰ2 ἰ5. ἃ ρῖδος δπιουβ ἔογ ἰῖ5 ὈΪυς ἀγεβ (οἴ, αἰβο ϑαρδάν. 124), 
ὙΠΟ ροϊπῖβ, ρεγβαρϑ, ἴο ἃ 8ἰῖε ποῖ νει τειηοῖς ἔγοται ἴε ῬΒοεη. οοδϑῖ. ὅες 
Νευθαυες, Οογ. ἀμ Τ᾽ αὐρεμά, Ρ. 156. --- Ργοροδεὰ ἰάἀεπεβοαιίοπβ οὗ [,12 ἴῃ 
Οὐγ νεῖβε ἅτε [νεϊζει (ΕοΌ., 3.2. ἢ]. Ρ. 389), ἔουγ οὐ ἤνε πιῖῖε5. ἔγομι ΤΕῖ] 

εἰ-Οδαϊ (Π8η),} διὰ Καπιὰ εἱ [δὺζΖ (Εοῦ., Δώ. Ρ. 425) ὃ οπ ἴπε ννεβίεσῃ 

8ἰάς οὗ ἴμε Βικα' δῦονε Ἠδϑυεῖγᾶ, οπος ἃ ρἷδος οὗ σοοῃβίἀθγαῦ]ε ἱπιρογίδπος 
(Ανυ.] ΕἸἰάα, 7.6. 5γν. εἀ. Κοεβίεσ, ρ. 92; [κα ϑίγδαηρε, δα ἐδείρο μι αἿδῦ (ἠδ 

“οτέονες, Ῥ. 347, οἵ. Ρ. 39). 

27. (( 705. 1η}.}5..ΑΧᾺ.5. οἡ [ἢ βουτῃ 7οϑερἢ νγᾶς βεραγαϊεά ἔγοτὴ 
]υἀδῇ Ὀγ 4 ᾿ΐηε οἵ (ζδηδδηϊΐε ἴοννῃϑ8, [[ 50 οἡ ἴῃς ποσζίῇ ἰξ νναβ οοη- 

Βηεὰ ἴο [Π6 πιοιηϊαίηβ Δηα ουϊ ΟΥ̓ το [με ἔδυι]ς ρῥ]αΐη δηὰ τῃ6 

{δ 65 Μηϊοἢ δἰτυρρίεα ον ἃ ἰοοϊμοϊὰ Ὀεγοπὰ ἰδ ἴῃ (41|1|66ὲ Ὁγ ἃ 

Ἄοδαίη οἵ ἰογιἤεα οἰτἶε5. ραδγάϊηρ 41} [ΠΣ ρᾷ5565. Αἱ ἴῃς δαβίθιῃ 
οπά οἵ (Πΐ5 σογάοη ννᾶὰ5 Βειἢ-βἤδαη, οἡ ἴῇ6 πηδίη τοδά ἴο Πδιηδ8- 

οὐ; δὲ {Π6 ννδϑίδγη δχίγοιημ νυ, Μεριάάο, ου με γοδα ᾧρ ἔτοπι ἴῃ 8 

οοδϑῖ, σοτητιδηάίηρ ἴπι|5 ἴ[ῃ6 στεαῖ σοπηπιεγοῖαὶ δηᾶ ταὶ  τὰτν τοδὰ 

Βεΐψθεη Ερυρί δηὰ 1ῃς δαϑί. --- 8ελ-σἀδαμ] 705. 17}5 ἃ βἰσοηρῃοὶά 
οἵ ἴῃς (ὐδπαδηϊζθβ, ὑγῇοβε ἴγσοῃ σματίοίῖβ ἀείοσγεά τῆς {86 οὗ Το5ἜΡἢ 
ἔτοτι ἴῃς αἰζεπιρὶ ἴο Ἔχίεπα {πεὶγ Ὀογάθσ ἰη ἴῃαὶ αἰτεοιίοη. [ἰ 

ΜᾺ5 ἴῃ ροββθββίοῃ οἵ ἴῃς6 ΡΠ ἰβτη65 ἂ ἴῃ6 ἐηά οὗ ϑ4υ}᾽}5 1" (1 85. 

Φ ὍΛ -Ξῷ Χεττιειμ [ετὶ 210 ΕΣ, αγδ; οἷ. Νυ. 249. ΦΜ τ (ἢν. τ δ τσ Μᾶδοο. 1, 

ΤΒυϊῖ οἔ 0.52, 27ς;ρ. 
1 Οοπάεν (5, Μενιοὲν:, ἴ, Ὁ. 96) 45 γενίνεὰ (ἢἰ5 ξυρροβίίοη. 

ἡ Ῥεγῆδρβ ἴδε Κυπι)ίάϊ οἵ ἴπε Απιάγηα ἰδ Ὀ]εῖβ ; ἃ ῥτῃοίρα! εν οἵ 5. Ῥηοεηίοϊδ. 
Ι ὅες αὔρονε, Ρ. 8; δπὰ Ὀεϊονν οἡ ν.δδ, - 
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341} 2 5. 2113), μανίηρ Ῥειθαρϑθ τγοοθηςν Ὀδεη ττεϑιεὰ ὉΥ ἴπδ 
το ἴῃς Οδηδδηϊίοβ ; δυϊ ψγὰβ σοπαυογοαὰ ὈΥ Ιβγαθὶ, ργοῦδΌὶυ 

αηάον Πανίά, δηὰ νγᾶβ βυῦ)εοῖ ἴο ϑοϊοιλοη (τ Κ. 4123; 5εὲ6 δ]50 οὔ 

ν.3). [Ιἐ ἰ5 τῆς πιοάδτῃ “βείγᾶμ, βἰἰυδῖεὰ δἱ τῃ6 ροϊηϊ ψῆεγε δὲ 
ὩΔΙΤΟΥ Θαϑίθση δχιθηβίοη οἵ ἴῃς Οτεαὶ Ρ]αίη Ὀερίηβ ἴο (4]1 ο 

τΑρὶ αὶγ ἴο ἴῃς Τοτγάδῃ νδ!]θυν, ἀηὰ Ὁγ ἰΐϊ5 ροϑβί[οη σοιαρ] ἴεν οοηλ- 

τηδηαίηρ τἢϊ5 Ρ455." --- 4πα τ ἀξῤῥεπάσηεϊσς  [τ. “ ἀδυρῃίετβ, ἀδυρῃ- 

ἴ6Γ ἴονῃβ᾽᾽ ; ῥΙδοθβ ἴο ψῃϊοἢ Βοἢ-βἤδδη ςἰοοά ἴῃ τῃς τεϊαϊίοη οὗ 4 
μητρόπολις ;ἴ Νυ. 2155. 3. 424 705. 15“ 7εγ. 495 ΕΖ. 165, ἄχς. --- 
ΖΩΘΗΘΕΠῚ ἴῃ τῃ6 ΟΟΤ. ρεπθγαῖγ σουρὶεα νῖ Μερίάάο (5) 1 Κι. 
4105. 1γ}} 123); πον Ταίδηπυκ οἡ ἴῃε εἄρε οἵ τῇς Οτεδὶ Ρ]αίῃ 
Δρουΐ 5ἰχ πιῖ]θ5 ΝΥ͂Ν. οἵ ὅδηϊη, ἀπὰ αδουϊ ουγ 3Ε. οἵ Ιερρυη 

(Μερί 40). ξ ---- 2)» 705. 11 1253 1η}} τ Καὶ, αἰ τ (ἢγ. 79 οἵ. Τυά. 
τ (δ; ου ἴἢ6 5684 οοαϑὶ βου οὗ (αγηεὶ, ηἶπθ Ἐογηδῃ τηῖϊθ5 Ν. 

οὗ Οδαβαᾶγθᾶ. δ [15 γτυϊῃβ 116 ἤθαὰγ ἴῃ τηοάδτῃ ν]]ᾶρα οἵ Ταπηιῦχα. 
Τῆς ἤδηλα οὗ Πογ ἴῃ [ἢ ϊ5 ρίδος ἱηίεσγιρίβ τἴῃῇ6 ογάθεὶν ργορτοββ οὗ 
τῆς δηυπηθταϊίοη οἵ ἴπ6 οἰτ65 δἰοηρ (ἢ τπαγρίη οὗ ἴῃς ατεδᾶῖ Ρ] δίῃ 
ἴτοτῃ Εδϑὶ ἴο εβι ; νὰ δῃου! δχρεςὶ ἰΐ ἴο βἰδηά ἰῃ ἴῃ ἰαϑῖ ρδςθ 

85 ἰϊ ἀοε5 ἴῃ τ (ἢσ. 73, ψῃϊοῖ ἀρρεᾶῖβ ἴο Ὀὲ ἀετίνεα ἴσου [υἀ. 15, 
δηά τὲ τειηριθα ἴο σοη͵δοῖαγα τῃδΐ 1 ἢΔ5 ὈΘΘη δοοίΘη1Ά}}Υ ἰγδῃ5- 
Ῥοββα. --- Ζόα» 108: 17,1} (ποῖ ἴῃ (5) τ Οἢγ. 655 (Εηρ. νετβ. 6) 

εἴ. (. Ετοῖὰ 2 Κὶ οὟ ἴὰ ἀρρβᾶγβ ἴο ἤανε θθεθη ἤεᾶγ ΕὩ- ϑηηί ΠῚ, 

τλ6 πιοάετη ἀεηΐη, ἀπά τῃε παπιθ 85 ῬτΟΌΔΡΙν ϑυτνίνεα ἱπ (ἡ ααγ 

δηὰ Βιγ) Βεϊ 'δηχθῆ, ἢδ] ἢ δὴ ἤουτγ 85. οἵ ξεηζΐηῃ “4 Οἴμοῖβ, νι 1685 

Ῥιο δ ἐγ, νου Ἰἀδητν ΠΌ]Θατῃ υυἱτἢ (εἰαπιβὴ, ἃ {{π||Ὲ ψΊΠ]αρα οἢ 
ἃ ΚΩΟ]] ἴῆχεθ ταΐε5 δηὰ ἃ δ] 5. Ὁγ ΥΥ͂. ἔγοπὶ Ζεγίη ([62γ66}} οἡὴ 1Π6 
τοδὰ το επιη."" -- ἡ ωρπ9] 5866 ἴῃ6 ραββαρϑδ οἰϊε ἀῦονα υπάθγ 

Ὑδδηδοῆ ; αἷϑο τ Κ. οἷ᾽ 2 Κ. οἵ 225. ὙὍΤΠδ ψῃο]ε ρῥ]αίη ἰ5 οδἱ]εὰ 

4 ΠεΞοπρεοηϑ οὗ (δε 5116 ἰῃ ϑεείζεπ (γῆο νἱ 5ἰεὰ [1 ἴῃ 1806), Δ᾽ εέτδρ, 1]. ῥ. τόσ εξ; 
Ἐοῦ., 8.5, ι]. Ρ. 326 .; νη ἀς Μεϊάε, διαγγαίένε, ἰ', Ὁ. 356 Η΄.; Αυέτίη, ϑα»αγέε, 

ἷ, Ρ. 284-298; 5, Μενιοίγε, ᾿ἷ. Ῥ. 83, τοΙ -ἰτ4 (ἢ Ρ]Δη5). 
ἐ 85εε αῦονς οὐ ν.ἕὕ0, ποίβ. 
15:ε ϑοδυδετῖ, Κείσε, ᾿ϊϊ. ρ. τόφ, Βοῦ., 9.13, 1. Ρ. 316, 11, Ρ. :σγ; Οπέτίῃ, 

«“ϑαπναγίες, ἴ'. Ὁ. 226 ἢ; 5. Μενιοῖγ:, ἢ, Ὁ. 68. 

ᾧ Δωρα σ Μᾶδοο. 1511; ΕἸ. [05., ε. 42., 1, τὸ ᾧ ττ6; Ο.53, 4839. 
[| Θυέτίη, ϑανεανέδ, ἰϊ. Ρ. 305-315; 5 ,Ρ, Μεπσιοὲν:, ᾿. Ρ. 3,7 Β., Δ 8., Ὁ. 238. 

4“ Κε., ὈΪ. ΝᾺ Ρ. 545): 5.2}. Μερνισέγε, ᾿. 47 ἴ, αι ἃ; Βάαδ,, ». 228, 5:ε 
αἷϑο ϑοδυῖϊ, Ζ,Ζ22 Ο. ἰϊ). Ῥ. 49; Ουέτίη, δανεαγίε, ἱ. Ῥ. 339 

“5, Καοῦ,, (α55., ὅότονς, Ν ἰφου (281. 3). 
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ἴτοτῃ ἰξ ἴῃς Ρ]αΐη οὗ Μερίἀἀο (Ζεςἢ. 12} 2 (ἢγ. 353), 85 ἴῆε Κίβῃοη 
ἰ5 8116 τῃ6 Εἶνεν οὔ Μερίάαἀο (74. 5). Μερί!άάο ναβ εν θην 
ἃ Ρΐδοε οἵ Τρ 8] βἰγαϊαρίς ἱπιρογίδησθ, δηᾶ ἰ5 παπιθά ἴῃ οι] 

ἙἘπγρδη πὰ Αϑϑυτίδη ἰπβοσιρίίοηβ. [ἢ ἰδῖθσ {ἰπλ65 ἴῃ 6 πᾶτηθ οοιη- 
ΡΙεἴεὶν ἀἰβαρρθαγβ; πεῖ μοῦ [οϑαρῆυβ. ποῖ ΕΘ 5 δηὰ Τετοπηα 

81:6 δοχυδίηϊεὰ ψῖτῃ τ, Ἐοίηθοη Κ᾽ ἐβίδὈ Π]5ῃ6α, ἴο ἃ δ ἄσρτες 
οὗ Ριοθα  γ, τη Μερίάάο οσουρίεὰ τμε 516 οὗ ἴῃς [ερῖο οἵ 
τῆς Οποπηδϑῖίςα, ἴῃς τιοάστῃ [οὐῤῥάη, δὲ [λ6 ροὶπὶ ψῃετε (ἢ 6 τηδίῃ 
τοδὰ ἴσοι ἴῃε οοαβῖ, πανίηρ ογοβϑεὰ [ἢς ταῆρα οἵ 115 Ὡς ἢ ἐχ- 

τεηαίηρ ἴο ἴπΠ6 5Ε. ςοπηθοὶβ (άγπιεὶ "ἢ ϑαπιατίδ, οι οσραβ ἰηῖο ἴῃ 6 
στοαὶ ΡΙαίη. [18 Ῥοβιοη πλυβῖ ἁἰαγβ μάνα τηδάς ἰξ τῆς Καγ ἴο 

τῇς νϑβϑίθσγη ἐπα οὗ ἴῃς ρἰαίη 85 Βεῖἢ-βἤδδῃ νγᾶ5 ἴο [5 εἀδίθσῃ δηὰ. ἢ 

- 72ε σαπαασηπίίες γεροένεα 0 γεέπιαῖη 1 Τἠα: γέρίομ] 5: αὈΘΟΓΤΏΪΥ 
τηαϊηϊαϊηθα {πεν μοί ἀροη ἰϊ. --- 28. ἤγλεη γα ὀέεαρις σἰγοηρ 
ἐπομρὰ] τῃς 5 δ) ραιίοη οὐὁὨ [ῃ656 οἰτ65 ἀρρεᾶῦβ ἴο ἤανε Ὀθεὴ ἴῃ6 

νοῦκ οἵ Πανὶ ὰ ; {πεῖς ρονεσῦ ἢδα ἀουθι1655 Ὀδδη στεαῖν ψεδκεποά 

Ὁγ τῆς 5ἴπιρρ!ε ἢ της ῬὨΠΠ5[η65, νῆο, δὲ τη6 Ὀερὶπηΐηρ οἵ ϑ4υ]}"5 
τεῖϊζη, οὐ 5ῃογιγν αἴθσ, μα ργοῦδθὶν σοπμαυοτθά τῃς ταβὶ οὗ τπεηὶ 

85 νὰ Κηον {πεν ἀἰά Βειἢ-βϑῆδεαη. ὙΏΕΥ ἡγοσα 41} βυδ]θοῖ ἴο ϑοῖο- 
πλοη, ᾿ Κ. 4". --- Ζῆφν ἱπιῤγεσεεί 26 Οσπααρίίες ἐμ 1τΔ6 τυογξίη 

φαηρε] εταρὶογεά οα ρυδὶῖς ψνοτκβ (1 Κ. 95). Ετοιῃ ἴῃς εβαη]]16βὶ 
ἔπη65 ἴο ἴπε ἄγε οἵ ἴῃς ὅ81:.62 Ἵδηδὶ, [ῃ6 οογνέβ ἢ85 Ὀδεῃ ἰῃ ἴῃς 
Ἑδϑὶ ἴῃς πηεδηβ ὉῪ νης ἢ στοαὶ ρα ὈΙ᾽ς γογκβ ἤᾶνα Ὀδεη ἐχεουϊδά. 
Ασοοτγάϊηρ ἴο {πεὶγ τγαα!Πἰοηβ, [ῃ6 [γα] 1165 δὰ Ὀδθὴ βεῖ ἴο βοῇ 

Ἰδῦουτγ ἰῃ Εργρὶ ; ϑοϊοπηοη ετηρὶογϑά ἰΐ οῃ ἃ ἰαγρε 5.816 ἰῃ ἢϊ5 θυ] ά- 
ἱῃρϑβ δηὰ ἐοσιβοδίίοηβ, δηά, ἴῃ βρίϊε οὔ τ Κὶ. οὗ, ἴ Ὅοσγε μδανγ ποῖ 

ΟἾΪΥ ἀροη δἸΐθηβ Ὀὰϊ οὐ Ιβγδο τες (1 Κ. τ" 1.) 50... Μερίάάο 
δηὰ 6εζΖοσ (ν.3) ψεγα ἰογι βεα ὉΥ Ὠΐτῃ ὈΥ ἱπιργεββαα ἰδῦουγ, ἀουδι- 
1655 ἰαγρεὶγ οἵ τῃεὶγ οσὰ Οδηδδηϊϊα ἱῃμδθιϊδηῖβ (1 Κ. 95). --- δ,ἱ 
ὃν πὸ γισαης ἐχρείεα ἐλεπι] ἴῃς ρορυϊαϊίοη οἵ [Ππ656 οἰτ[65. σοη- 

τ(ἰπυεἀ ἴο 6 ἰατρεὶν (δηδδηϊϊε ; Ββίῃ-βἤθδῃ, ἰῇ ραγίϊουϊασ, τνᾶ5, 

Ἔνβὴ ἴο ἴῃς ἰαϊεϑὶ {ἰπλ65, τῆοσε ἰοσγείσζη ἤδη [5γδο τ. 

27. Δδείλ-εἀεα) Βαιθσαν, ἥ ἐστιν Σκυθῶν πόλις (δ, 2 Μδος. 1239 Τά ΐτ 4210. 
Σκυθόπολις, ΕἸ. [05., αγε“. χὶϊ, 8, 5 ὃ 348, ἃς.; Εὐδεῦ. 0.53, 2376. Ασςοοταΐης 

4 8.3, ἡ. Ρ. 328 δῇ, ἢ, ῥ. στό δ᾽, 

Ἐ 5εε απ ἀς ΜΝεῖάε, Λίαγγαέέυε, ἱ. Ὁ. 350 ΗΠ. Ουέτίη, «5σ»εαγίο, ἰἴ, Ρ. 232 δ΄; 
Βαἀδ, Ρ. 220 ἔ. 
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ἴο σεοτξίυς ϑγποεῖυ5 (εὐγορσρ., ἱ. Ρ. 4ος εἃ, Βοπῃ.)" 1 μαδά [δ πδπλς ἔγοσῃ 
8 Ὀοὰγ οἵ ϑογιΒίδης γγ8ο νγετς ἰείς Ὀεμίπά ἴῃ (δες τεθυχ οἵ ἴῃς ρτεδὶ ϑογιβίδη 

ἰηναρίοη (Ηαϊ,, ἱ, τος (.); οἵ, Αὐγ., φεε. 8. 11 5 ποῖ ᾿ργοόῦδῦὶςε μὲ ἰῃϊς ἰς 
πιεγεὶγ ἃ ἰεαγηεά Ἵοοπιρίπδίίοθα. Οἷμεν δποίεηϊ τεΐεγεποςς ἴο ἴδε ρΐἷδος, 5ες 
Κεϊαπά, “ααεηέρα, Ὁ. 992 Η.; ϑομάτγεν, σε. α΄. 714, Ῥούξες, ἃ. 5. νν., ἃ. 

Ρ. 97 ; [ενν δ δυΐίδογε, Νευδδυογ, Οέορ. ἀμ Ταίνεμα, Ρ. 174 ἴ., ΖαῃΖ ἴῃ 
Αδμετς Θερ αν ο7 Τμάεία, ἰϊ. Ὁ. 42ς, εἴ. Ρ. 400 (.; Ατδὺ ρεορταρδεῖε [8 
δίγδηρε, δ αὐρέϊμς πον τἀ λ7οείονις, Ρ. 410 {. Τῆς πᾶπιε 15 ποῖ ἴο Ὀε τεδὰ 

ἰη ἰὰς Εργρίίαη ἱπβοτίριομβ δῷ πιδηῦ πᾶνε ἀοπε; Μάϊεν, 4:1 . Ξωνοβα, 

Ρ. 193. - 7σα»αςλ}) ἰδ (ουπὰ ἰῃ ἴῃς [δὶς οἵ Ῥαϊεβι πἰδῃ οἰτὶεβ βυδάυεα ὈΥ 

ὙΒοίδπιεβ 1Π1. (161 οεπῖ, Β.6.) δηὰ ϑΒίββαις (τοῖμ οςπῖ.), ἰπ ἴῃς ἰογηιεσ ἴῃ 

ἱπιπις δίς Ἰυχίαροεί(ίομ ἴο ΙὈ]εαπι; δες . Μ. Μύμεν, Αςέθε τ. Ξωνορα, 

Ρ- 170, ΄Ιφς. Εὐεερ. (0.532, 262,2) ἰοςαῖε5 ἰξ 3. Ε. πι. ἔτοπι 1 .ερίο; Ἐβμίοσί 
Ῥασγοδὶ ((ο]. 6γὴ εἀ. νεπεῖ.) ἰουπά ἰϊ, ψΠ ἀπομαηρεὰ πᾶπιε, τ τ. 8. οὗ 
Μερίάάο ([μεῤῥ(η). --- δον} Ἐεϊαπά, Ρ. 738 Α΄. (σδεῖε, ἢ οἴδεν δηςίςηϊ 

ποίίςε5, ἂπ οχίγαοϊ ἔγοπι ἴῃς ἰδρεγ ψοτὶς οὗ ϑίερῃ. Βγ2.}; ϑομίγεγ, ΟἹ Κ.. 'ὶ. 
Ρ. 77-79. Ασοοτγάϊΐηρς ἴο [Ὡς Ῥάργτυβ Οοἰπἰβο με, [ἢ πιαγιτίπιε ἴονγη 2 -γᾷ 

(θοτ) ννᾶβ, ἱπ ἴπε τἰπις οἵ Ητί-ἢοσς (θείοτε ἵοςο 8.6.), ἰῃ ἴῃς μαπάβ οὗ ἴῃς 

7Ζαξανα, οτπε οἵ ἴῃς ἰγῖδεβ βίο ἢ ἱηναάςὰ Οαπαδη τ ἴθ. βωγσαδ (ΡἘ}]15- 

τἰῆς8); δεὲ Ὗ. Μ. Μάϊεν, “:ἰδηε . Ξωγοβα, Ρ. 388. Τῆς ἱγγερυΐίαγ οτάεσ 

οὗ τῃς ρῥγεβθῆϊ δῃθυπιογαίίοη, νη ϊσἢ βργίπρβ ἴο δῃὰ ἔτο --- Τδαπᾶςῖ, Ποσ, 1Ὁ- 

Ἰεαπι, Μερίάἀἀο --- δῪ πᾶνα ρίνεη τίϑε ἴο ἴῃε σοη). Επιάοτ, ννὩ]ο ἢ ἴῃ 08. 

17}} 1ἢ βἰαπὰξ 85 ἃ ἀουθὶεῖ ἴο Πογ δῃὰ ἴῃ 55 [85 ἀϊξρίαοεὰ ἴ; Ὀὰϊ Επ-άοτ ἀοε5 
ποῖ Ὀεϊοπρ ἴῃ [Π]5 σοπιραην δἱ αἱ]. Τῆς πᾶμε ἰ5. ργορεῦῖυ νει η ποῖ Ἄγ, ἢ 

85. Ὠεζε, Ὀυΐ ἀκ 70». 17γ}} 1. Κ. 411, ἀκ Ὁ» Ῥ5. 8311, ἼκῪ γῸΠ 105. 2183; 566 
Μαββοῖὰ οἡ 7085. 171} ἀπὰ Νοιζί. Τμδῖ [Π]5 15 ἴῃε οτἱρίπαὶ ἔογπι οὗ ἴμε πϑῃς 
ΔΡΡεδῖδ ἴτοπι ἴῃς Αφϑγγίδη ἴοχὶ οἰϊεά Ὁγ ϑοῃγαάεσ, ΧΑ 73. ῥ. 68, ἀδμὰ ἰ5 μυϊ 

Ὀεγοπὰ αυεπίίομ ὉΥ ἴμε ἰπβογίριίου οὐ Εβῃπιαπαζαγ ((5., Ῥᾶγβ ἴ.γ ἱ. πο. 3, 

Ἰ. 19). -- 7ῥῥεαν"} ἴῃ 2 Κι. 951] νγὲ βΒῃου!ὰ ποῖ ἱγαπβὶαῖε “0 ἐὰε σαγεΐρνε ἀσμδε 
(Ε 7..), Ὀυῖ ἴο Βεῖμιπαρσραη (δῖα. Κο.), ἐς. Επ- σαπηίπι [05. 192] Γιναή ΕἸ. [05. 

σμή. χχ. 6, 1 ὃ 118, οὐ ἴῃς εὐψο οἵ ἴμε Οτεαῖ Ρ]αίη, ἴῃς Ὀοτάογ ἴοννῃ Ὀεϊννεςῃ 

ϑαπιδτία ἂπὶὶ Οὐδ] ες (ὁ. ἡ. ἢί, 3, 4), πονν ὕδηϊπ (ΚοΡ., 8.22. 1. Ρ. 315 ἢ; 
Ουέτίη, ϑανεανίε, '. Ρ. 327-332; 5}, Λενιοίγς, ᾿ὶ. Ὁ. 44). “Τῆς ρμᾶ88 (45- 

οεπ) οἵ Οὐτγ, ψῃΐο ἢ 5 πεᾶγ [Ὁ] 6 8πὶ,᾿ πιυδὲ βανε Ὀεθη ἱπ ἴῃς εἄρε οὗ ἴῃς ἢ1}15. 

ΤΏ δἰταδτίου οἵ Βεῖ' ἀπιθὴ βυϊὰς 41} τμεβς ἱπαϊοατίοπβ. Σ Οεἰδπιεὰ (ΕοΡ., 8.13, 

ἰϊ. Ρ. 319; Ουέτίη, ϑαναγέδ, ἱ. Ρ. 326 (.; 5} λ7εριοίνς, ἰϊ. Ρ. 84)», ἰπ τὰς 

ορδη ρἰαίη δὴ βουῦ Ν. οὗ Οεηΐη, 8} πεί[πεῦ ἴῃ ἤδπιε μοσ ἴῃ βἰταδίίοη; ἰξ οδῃ 
Ὥενες Ὦᾶνε Ὀδε ἃ ρῥἷδος οὗ ρτεδὶ 53ἰτεηρίῃ, δπὰ ἴπεγε 'β ἢῸ ρ855 ἰπ ἴπε πεὶρῃ- 
Ὀουτπῃοοά. ἘἘδβῃιϊοτὶ Ῥαγοὴῆὶ ((0]. 678) ἀπὰ σοπάες (.5.}»77}. δενιοῖνς, ᾿ὶ. Ῥ. 98) 

ἰάφητν ΤΌ] απὶ νι γεόδα, ΝᾺΝ. οἵἨ Βείβδη. --- ἡ7ερί 0] Ἐργριίδη τείεγεποςβ, 

4 ΟἿ. Ρ]ΐηγ, ν. ἃ. ν. 74, ϑογιμοροῖϊϊηι, δηῖοα Ν᾿ γβεαπι, ἃ [ἰΌετο Ῥαῖγε βερυϊα πυϊτῖοο 

ἰοὶ δογιπὶς τοάυςτὶ5. 

Ἔ Ναπιοτουβ οοὐά, (Πε Βοκβϑὶ) αν μι. 
Σ Βδ᾽ Ἀπιθἢ τρῶν α]50 Ὀ6 ἴ!6 Βελαμων οὗ [υἀϊιῃ, 38 (Βελμεν 44 γδ οοὐά. Β, ΒεΪ]πια). 

ἐς 
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Μάϊον, ορ. εἰς. Ρ. τος ἔ.; Απιδγηᾶ ἰδὈ]ςεῖβ, ϑαγος, “πα. ἘεΌ. 7, 1891, Ρ. 138; 

᾿Αϑογτίαη, ϑοβγδάεσ, ΑΓ 73. Ρ. 168 ΞΞ (Ο7. ἱ. Ρ. 1506. ΤΆς ἰάΔεπεϊβοδιίοη νἱἢ 
Ιμεὐέυπ ἰ5 ἀὰς ἴο Ἐδιίοτὶ Ῥαγοδὶ (1322; (οἱ. 67), ΖυηΣ, ἰῃ Αϑδετ᾽β Θερ7. οὗ 

Τιαεία, ἴϊ. Ρ. 433); ἴῃ ταοάδγῃ ἴἰπλ65 ἰξ βεοῃὴβ ἴο ὕᾶνα Ὀεεὰ ἤγβὶ βυρρεβίεὰ 

πῃ δῃ δηοηγγαουβ σγενίενν οἵ Βδυπιοῖβ ᾿αλαεέίμα ἴθ ἴῃς ώροα. γείελγε, 
Α"πείρεη, Ὀες. 1836, Ρ. 920 (ΚοὉ.). Ιιερῖο (Λεγεων) ἰ8 ἔτεα. πηδπιϊοπεὰ ἴῃ ἴῃς 

Οποχμδβίίςα; 85 ἴῃς ἱπιογβοοϊΐοῃ οὗ βονοσαὶ τοδὰβ ἰΐ ἰ5. υϑοὰ 85 ἴῃς ὕδ56 ἔγζοτι 

ὙΥΒΙΟΩ ἴῃς αἰϊδίδπος οὗ ἃ παρε οὗὨ ρῥΐδοεβ 15 τεοκοπεὰ; ὑπάεγ ἴῃς πᾶπιε 
1εύδαῃ ἴτ 15 οἴϊεῃ πατηεὰ ἰπ με Αὐτὰρ σθορταρμετβ ([,ε ϑίγαηρε, αἰεί, ὅθε. 

Ρ. 492 {.). ΤΕ! εἰ- Μυϊεβε! πὶ (ΤΒοπιβου, Ζαμα ἀπά Βοοξὶ, ἢ. ». 214; Ουέ- 
τίη, ϑαγιαγῆσ, ἰἰ. Ρ. 237) Τῶν ἢᾶνε Ὀδεη ἴῃς οἰϊαάοὶ οὗ Μερίάἀο, 45 Τεὶϊ 

εἰ-Ηίφη νὰ5 οἵ Βεϊμ-βῆεδῃ. (ομάογ (2.2. διαίενεοηῖς, 1877, Ρ. 13 Ε΄, 
οἵ. 190-192; 5.)ὦ, 0. Μενιοῖνς, ᾿, Ῥ. 90 8.) ψουἹὰ ρυϊ Μερίάἀο δὲ Κῆυγθεῖ 

εἰ-Μυῤεάάα', ἱπ ἴῃς να] ον 3 πὶ. 5. οἵ ΒεῖΒ-ϑῆβεδη; (8Βε βἰτυδίίοῃ 15 ἱπιροβ- 

δἷν]ε. Οἰδεῖβ (80 ϑρυιηεγ- ϑἱερ!η, “442.55) ἸάεηΠ ΠΥ ἴὲ ἢ εἰ- Μυῤείαϊ!, δὰ 

Βους ἀπὰ ἃ χυδλτῖος 5.Ν. οὗ Ναζδιείῃ. ---- ΦυΉΣ ΝὉ}] 705. 1713 συν. 25) ΝΟΥ; 
8ες ἀῆονε, οὔ νυ. 19. ---- ὐ ὩΣ ὉΜ0}] ποῖ ὀφραν ((53, ἀ5 ὑβυ11γ}}, πος χορεσθρείφα, 

αργεεα (Βα., (455., δου οἱ ἀοσ 50 Β018:5). Τῆς νεγῦ πιεβῃβ “τῶϑκε ὕρ οπς᾽5 
ταϊπὰ, τεβοῖνς, ἀεοϊὰς,᾽ εἰϊ μοῦ οὗ ομδβ ουγῃ τοοϊοη, αεη. 182] Ὠϊ. 161 5. 123 

ἄς.» οἵ αἱ ἴδε ἱπβίδῃςς οἵ τθημεβὶ οὗ δῃοΐδεσ, [χἀ. 196 1.71} 2 Κ. δὲ δπὰ οἴςεη. 
Βυῖ ννε δε ποῖ τγαιγδηϊο πῃ ρυζιηρ 50 τῦυς ἱπίο 1ξ 85, “ΠΟΥ δὰ ἴο δυδπιῖς 
ἴο τεβίἀς ἴῃ παῖ (Ἰἰπιϊῖεἀ) τερίου οα σοπαϊτίοηβ ἄχεὰ ΟΥ̓ ἴῃς 1βγδς ε5, οὗ 

τ πὶςο ἢ υἱ]Ἱείπασε (ν.38) νναβ ἴῃς υἱἱπιαῖο, {{ ποῖ ἴῃς ἱπιπηεάϊαῖς, ἱπροτὶ (ΒΔ.); 

οἵ, Εχ, 231 7. 111, (ατῖμοτ ν.ϑδ οἱ, 705. 1947, ---- 28. ὈῸ" "257 ΓΝ ὉΦῸ] 7008. 118 
πὴ, ΤῊς εἰγπιοϊορυ οὗ ὈῸ 15 οὔβουγε; ροβϑί Οἷγ ἰδ ἰβ. ἃ ἰοδῃ-νοτὰ. [ἱ 15 ἃ 
Ῥοὰγ οὗ πιδῃ ἱπιργεββεὰ ἴο ἰδδουγ οὔ ρυθ]ῖς νγουβ, γε θηον ἀοβπεὰ Ὑ3} ὈΌ, 

«υον ξέρη γαγριρ. Ἐχ. 111 τῆς Εργρίίδῃ8 5εὶ ονογ ἰῃς 15γαε ἱξεβ Ὁ Ὁ .ὝΡ᾽, ἐ. 6.» ποῖ 
ἐπιστάται τῶν ἔργων ((ὉἾ.), Ὀυϊ σαρριογένιε. ὙΠὰ ψογὰ οδῃ Ὀς υϑεὰ οὗ ἃ 

Ψγ80]ς ρορυϊαϊίοπ ψΐοἢ 8 βυδ)εοὶ ἴο ἴῃς οοτνέε; ἢρ. (Ῥτον. 1.235) οὗ δῷ 

ἱπαϊνίἀα] ννῆο ἰ5 τεἀποεὰ ἴο 118 βἰαῖυ5β. [{ πονθετε ἴῃ ἴῃε ΟΤ. μαβ ἴῃς 
ταδδπίηρ “ ἐγ αῖς, (τ υΐατγ, νυ Ὠἰς ἢ [ῃς ἐχερεῖῖοδὶ ἰγϑαϊ τίου αἰἴδομεβ ἴὸ ἰϊ. Α 

αἰδιϊποϊίου Ὀεΐννεθη Ὁ9 δηὰ 2} ὈΌ, 80 48 Β8, ἰγίεβ ἴο Ἂβ: Δ] 15}, ἀοθβ ποῖ 

εχίϑι. ---- Ἰφυν νοὶ ΦΥΛ5}] αα "οί ἀγίνε ἴάτρε ομ αἱ αὐ. ὙῊΣ 6080]. οὐ]εςῖ., 
(ε58.25 ὃ 113,3 4; Ἐν. ὃ. 312 “. -- ΕοΥ ἃ σοτηρατίβοῃ οὗ ἴῃς μᾶζα !εὶ ραββαρςε, 

705. 15.1.-18. ἀπ ἀιβουβδίοῃ οὗὨ ἰἴ5 τεϊαιἴοη ἴο [ιἀ., 5εε ΒΕ.» Ρ. 37 ἢ; 1. ΝΟΣ 
Ρ. 544 ἢ΄.; ε8Ρ. Βυ., Δἐολδ “. ὅγε.» Ρ. 13 8.; Κία,, Οὐ}. ἱ. τ. Ρ. 244. 

29. 705. 16, Ἐρἢτγαὶπι ἀϊὰ ποῖ σοπαιοσ σθζεσ, νη ἢ ἐοσπιθὰ 
ἃ Οδῃδδηΐΐα δροῖανα ἴῃ ἴμε τεστίοσυ οὐ τΠῖ {π|06. --- Οσἐ26γ} οἡ ἴῃ8 
ον. θογτάεγ οὗ Ερἢτγαίπῃ (705. ι65). [ῃ Πανὶ ά᾽ 5 τἰπια 51}}} ἰηάδρβη- 
ἀεηϊ(ι 5. 2η5 2 5. ο5 τ (ἢγ. 205), 11 νὰ5 σομααεγϑα ἴῃ ἴῃ 6 ἐο] οί πρ 

4 1ῃ 705. 132 αἰϑο γε 5ῃουϊὰ γοῦν τε Ὕ12 ἴοσ "ὝἼΦ2) ; ψε., 785. Ῥ. 139: 
Ὅτ., 78.5., ». τ63; Μεγ., ΖΑ ΤΑ͂Σ. ἰ. Ῥ. 126 η.; οὗ αἰδο ἕν. 6 ΚΠ. ἰϊ. 46). Οὐ ἴδε 

οἴδοι εἰάς, Ὀἱ., σά ἰοε. 
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τεῖρῃ ὈΥ ἴῃς Ῥῃδγδοῦ δηὰ ρίνθη ἴο ἢἷβ ἀδυρῃζεσ, Θοϊοπιοη᾿ 5 ες ; 

Φοϊοσλοη σοῦυῖὶ ᾿ς 45 ἃ ἰγοῃίοῦ [ουῖγοβα ἀρδίηϑὲ ἴῃς ῬὨ 5165 

(( Κ. 9.57). Ιἔ ἰβ ἴδε πιοάοτη ΤΙ! (εζεσ, ἀἰβοονετεὰ ἱπ 1870 ὈῪ 
ΟἸογαοηῖ δηηδᾶυ, Ὀεῖνγεεη ᾿Απγνᾶ5- ΝΊοΟρΟΙ 5 ἀπὰ ᾿Ααίὶγ- ΕΚτοη. 
-- Ζλε Οαπαασρίΐες ἀπυεῖ ἐπ τὼς νηἴάἶρ 9 “ἕδρη αἱ Οεξεν] 705. 
τ6100. “«Τῃς Ο. ἀνεῖς ἰῃ ἴῃς πιάϑὲ οἵ ΕΡρἢσαὶπι απο (5 ἄδγ, 

δηπὰ ψεσε βυυθ)εοῖεα ἴο σοταρυ βου ἰαῦουτ,᾽" ννὨϊοἢ ἰ5 ἢοῖ ἃ ἴτες ἐχ- 

Ῥϑηβίοῃ οὗ [υἀ.," αὶ ταργοβθηῖβ ἴῃς οτίρίπδὶ τοδαϊηρ οὗ } (οἴ 

ν 33. 39.85.85)... 1ἢῃ6 τοχῖ ἴῃ 104. ἢᾶ5 δε ἀρὈτεναϊθα ἡ Τῆς πνοσας 
““πηῖο [8 ἀδγ᾽" ἀο Ὡοῖ Ὠδοθβϑαγν ἱπρΡ}]Ὺ ἃ τς ῥΠοσ ἴο τῃῈ 

ἀεϑισιοϊίοη οἵ ἴμε οἷν Ὁγ ἴῃς Ἐργριίδηβ (1 Κ. 95) ; ζ τῆς δχίδγγαὶ- 
παίΐοῃ οὗ ἴῃς (σαπαδηϊῖε ρορυϊδιίοῃ ποϑά ῃοὶ Ὀ6 ἴακβὴ 50 [Π|6γα]]}γ. 

σιν] ἴα παπηεὰ ἱπ ἴῃς ᾿ἰ5ῖ8 οὗ Τποίμπιοβ 111. (ΜΌ]]οτ, Αοϑρε τ. Ξωγοβα, 
Ῥ. 160), ἀπιὰ ἵπ Απιαᾶγηᾶ ἰδυϊεῖς (ϑαγος, “εαά., Ἐεῦ. 1891, Ρ. 138). Ασρςοτάϊης 

ἴο τ Κ. οἱδ (οἴ, τ 5. 275; 2 5. 5 ἰς ἱπάεοίβῖνε, 1 ΟὨγ. 20Γ σαπ Παγάϊν ργονς ἴπε 
ςοπίτατγυ) ἰξ γᾶ5 ἴῃ ϑοϊοπιοπ᾽ 5 ἔπηε ἃ (δηπδδηΐϊε (ποῖ ῬἈ βίης) οἰϊν, [που ρἢ ἴτ 

ΤΑΔῪ εατὶΐον μᾶνε Ὀεε βυδ)εοῖ ἴο ἴῃς ῬὨ ΠἸ5ιῖπε5. Οἀεζεν (Γάζαρα, Γάξζηρα) ν"88 
δὴ ἱπιροτίαπι ρἷδος ἴῃ ἴδε Μδοοδθαςθδῃ νναῖβ; 1: Μᾶδςο. 416 γϑδ οὐδ (ΕἾ. [ο5., 
ἀρ. χὶϊ. 1,3. 8.15) 1368. 1.484 (ΕἸ. 705.» ὁ. 7. 1. 2, 2) 1.533. 85 (ΕἸ. 705., αρεδ. χὶϊὶ. 
9, 2 8. 261). Εὐδ5εν. (0.53. 24414) Ρυϊϑ ἰϊ 4 ΚΕ. πι. Ν, οὗ ΝίςοροΙ 58. Τῆς Αὐτὰρ 

ξεορταρμεῖβ πιεπίίου Τοῖ! εζος δβ ἃ ἔοσῖγεςϑ ἰπ ἴῃς Ῥγονίπος ΕἸϊαβέῖπ (1.5 
ϑίγαηρςο, δα ίεεί. τρρον ἐς οτέενις, Ρ. 543). Εον Οδῃηςδιυβ ἀϊβοονεῖν οὗ ἴῃς 

Ρίαςε, βες ῬΕ Δ διαίενιεηίς, 1873, Ρ. 78 ἔ.; 1874, Ρ. 276 8΄.; 1875, Ρ. 74 Ά. 
Α Ὀουπάδτυ βἴοπε ψὰ5 ἰουπὰ ψ ἢ ἴῃ 6 ἰμβοτριίο Ἢ) Ὁπο; Αεαά. ὧδε ἤρεσεν έρί., 

Οὐν»βίες γεμαῖμδ, 1874, Ὁ. 106 ἢϊ,, 2ΟΙ, 213 ἔ., 273 .; 5εεὲ αἷβο 5". Μενιοὶν:, 
᾿ϊ. 428-439 (1 ρἱδη). 

890-38, ΤῊΘ ποτίθοση {Σ1068 560{{]10 ἀπιοηρ' [86 ΟΪΔΘΥ ῬΟΡ ]δίοα ; 
[16 ὈΣΙποΙρΡΑ] οἱτ1θ5 τϑχιδὶῃ ἰῃ [6 ροδβδθββίοῃ οὗ ἴ}:6 Οδπδϑηἑίθα. --- 
ΤῊΘ δηΐτδηοα οὗ ἴπ656 {τ|ῦ65 Ἰηΐο ψγαϑϑίθση Ῥα]θϑιῖπθ ννὰ5 ἱπάθρθη- 

ἄεπιὶ οἵ ἴμε ἱμναβίοῃ οἵ Τυἀδ (ν..5) δηά 7οβερὴ (ν.3 5), δπὰ 
ἴῃς δυῖμοτ᾽ 5 τερσγεβθηϊδίίοη ---- ψὨ]Οἢ 4150 ἀπά θη! ε5 705. «δ᾽. - -- θε 
σοτταοῖ, ἰαῖοτ ἴῃ τἰπι6. [5 τϑϑυ 9 ΨΈΤῈ αἷθο της ἢ 1655 σοηβίάογα- 

16; Ἔνβὴ ἴῃ ἴῃ πιουηίδίηβ οἵ (1166 ἴῆεγ αἰ ποῖ ραίῃ ἴῃ τπηδβ- 
ἴΘΓΥ 85 1πεῖγ Ὀσθίησγθη ἢδὰ ἄοηδ ἴῃ (6 τηουηίϊδίηβ οὗ ἘΡὨγσαϊτῃ δηὰ 
7... Ὑῇδ πεινοοίηεῖβ ψασε [δίῃ ἴο 5εῖ]6 ἀπιοης ἴπε Οδπδδη- 
165 ψῆθτο ἴπον σουἹὰ βηὰ ρῥἷαςοε; με πιᾶθ5 οἵ ἴῃς ρορυϊδίίοη ἴῃ 

4 Βε,, οἵ. Εν, ΟΥ̓Δ. Ρ. 464. 

ἘΒυ., Αἰελέ. μ᾿ δάνι,, Ὁ. 15; Κιι,, Ο42,. ἱ. τ. Ρ. 244. 
Ζ ΒΙεεῖς, ΕΞ ἰπήδ, Ρ. τοῦ {,, Βα., αἱ. 
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115 “ Ὠεδίῃθη αἰβισίοι "᾿ ((41116ς οὗ τῇς (ὐσβῃι 65) νγᾶβ ῬσΟΌΔΌΪΥ 
ῸΣ ΤΔΩΥ σοηϊυτ65 ἢοῦ Ι5γδο 6. 

Τῆς {π065 οἵ Ζερυίυη, Α5μοσ, δηά Ναρῃ δ]! ἅτε δηθὰ. Τῆς 

Οπλϊβϑίοη οἵ βϑβᾶσῃδγ 18 ποὶ 6α5}}}7 δοσουηιεα ἴοσ, βίηςς ἴῃς ϑοηρ οὗ 
Ὀεδογδῇ (οἢ. 5) 8ῆονγβ {παῖ ἰὴ Θαυγὶν {{π|65 ἴἴ νγγὰ8 ἃ Ῥσοτηϊηεηῖ 

1ΠῸς δηά πδὰ υγυοῖ ἴο βυῆεγ ἔτοπη ἴῃ6 Οδηδδηϊῖος (οἴ. αἰϑοὸ ὅξη. 
49.4). [Ιἐ 15 Βασάϊγ Πκεὶγ τμδὶ ἰξ 15 ἰηοϊαἀοα υηάος [οϑερἢ," ποτα 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰξ δα5 Ὀδθη οὔεά, [Ὠγουρῇ δοοϊάξηϊ οὐ ἀεβίρῃ, ἰῃ ἴῃς 

δὐὈτἀρτηεηῖ οὗ ἴπε σῃαρίεγ. 

80. Ζεόωῥωμ 56:16 ἀ ἴῃ ἴῃ6 νγεβίθσῃ ρατὶ οὗ Τόνεσ ΟΔ1|1166, ἴῃ 
τῆς ἢ115 ἢοστῖῃ οὗ τε ατεαὶ Ρ]αίῃ ; 566 705. το δ. -- Αἰ σοι σπά 
“Ναλαίο᾽  ΝΑμδῖοὶ ἀρρεᾶτβ ἀπιοὴρ ἴῃε οἰτεβ. οἵ Ζερυΐοῃ, [05. τοῦ 
Διϑ; Κίϊγζοη ΟἿΪΥ Βετὲ. Νεῖῖθεσ 885 Ὀεθὴ ἰάἀεηῆεα. --- ἥεγε 
σμόγεοκα Ὁ εοπιῤμέξογν ἐαδομγ] 8εὲῈ6 οὔ ν. 9 δηὰ ποΐε οὐ ν.ἕἌ. -- 

31. 4:ἀὲ7} ποτιἢ οἵ Ζερυϊαῃ δηὰ ννεβὲ οὔ Ναρῇῃῖαδὶὶ, ἰῃ τη 6 τηουη- 
ταίπουβ σουπίτυ Ὀδϊηά τὰς Ῥῃοεξηϊοίδῃ οοδϑῖ. --- 4440] ΟἿΪΥ ἤεγα 
ἰη ἴῆε Ηδῦτεν ΟἹὰ Τεβίδπηθηϊ. ἡ [τ ψὰ5 τϑηδτηθα Ριο]επηδὶβ 

(Δεῖ. 217), ῬγοῦδΪν ἱῃ Ὠοηόυτ οὗ Ριοϊεταν 1[1., Ὀυϊ ἴῃ6 πεν μᾶπλα 

ἀϊὰ ποῖ βυῃρρίδης ἴμε οἱά οηβ. [1ϊ ἰ5 ἴπ6 81. ]1εδὴ ἀΆοσε οἵ τῇ 8 

οὔυβδάοις. ἴθ πχοάδτγη ἊΚΚα, ου τῆς οοαϑὲ ποσίῃ οὗ ἴῃς ποδάϊαπὰ 

οἵ Οαγιμεὶ. ᾧ -- ϑιση] τῇς ἰδπιουβ Ῥῃοβδηϊοίδη οἱἵγ, ἴῃς τηοάδγη 

ϑα!άᾷ. ὃ 
Αλίαδ, 4ελοίό, εαλ, Αῤάϊξ, Κελοδ] οἵ ἴδεβε ρίδοθβ οπ]Ὺ 

ΔΟὮΖΙΌ οδη Ὀὲ ἰάἀεπιϊβεὰ νι δὴν σοηβάδησοθ. [{ ἰ5 (6 Εσαΐρρα 

οἵ ἴῃς στεοκ δηὰ Κοιηδῃ ρεορταρῇειβ, ου ἴῃς σοδϑὶ ηἶἰης Ἐοιηδη 

τοῖος Ὠοτίῃ οὗ ῬΡιοϊαπγαίϑ, [} τὴς πχοάδσγῃ 62-Ζθ, ὈεΌνθοη ᾿ἈΚΚα δηή 

Ὑγτε. Οὗ δε οἴδοιβ, ἃ ΠίρὮϊυ ργοῦδῦϊα επιεπάδιοη οὗ 05. 19} 

φννε., Οο».. Ῥ. 215; οἵ. Μεγ., ΖΑ ΤΗ͂Σ. ἰ. Ῥ. 1421. δραϊηβὶ (8. νίενν, Βυ., 
Αἰελί. μ. ϑανε., Ὁ. 44, Η. 

Φ ὩΣ ἰ5 ἴο Ὀε τεβίοτεά ((οσγ 128}} ἰῃ 705. τοῦῦ ν ἢ ΔΝ οἱ, Μ (Βεϊαηά, Ηο]]ςη}.), 

δηὰ δοοοσζάϊπῷ ἴἰο ἃ νἱάεὶγ δοςερίεα οοπ). οὗ ΒεἸδηά, ἱπ Μί. «10 (ἔοτ 192) ; 5ες Ἐγϑϑ5εὶ, 

Δίελα, Ὁ. 23 ἢ. 
Ζ Οὴ Αοοο 5εε ΕἸ. [05., ὁ. 7. 11, το, σ ἢ; Βεϊαπά, Ρ. 534 η΄. ; Βοῦ., 8153. ὶ. Ρ. 

8 ἢ; Οσυέτίῃ, Οαδίέε, ἱ. Ὁ. κο2-ς2ς; 1οτίεϊ, ϑνγίς, ἢ. 1ς9-τό8; 5.0, Μερεοίνγε, 

ἷ. Ρ. 1τόο .; ϑομῦτγεγ, Οὐ. ἰΐ. Ῥ. γ9 δι; Νευλδιοτγ, Οέος. ἀμ Ταϊνιμα, Ὁ. Ὧ31 ἴ.; 
[με΄ ϑίταηγε, ῥαδαείπε μπάεν ἐλε Δοτίενες, Ὁ. 3128--334. 

ᾧ Οη 5ἰάοπ, Κεϊδπά, ρ. τοῖο ἢ, ; Ρ εἰδοῆπιδπη, ῥλόπιςίθν, Ὁ. 53 δ. ; Ἐοῦ., 5.18. 

ἰϊ, Ρ. 4γ6-48ς; ἘΠιετῖ͵ χνῇ. Ὁ. 380 ἢ(.; δπδπ, λΖιβείον ὧς Ῥάδηι είς, Ρ. 361 ϊ., Ουό- 
τίη, σα έϊέε, ἰὶ. Ὁ. 485-κοῦ; 1,οτίεῖ, ϑγγίξ, Ρ. οι-ιῖό; Βἅ4αδ, Ρ. 279-283. 

Π| ]Ιετοπις, 0.53, ος;2. 4 ΕΠιετ, χνΐ, Ρ. 811 {.; Αυέγίη, σαδέόε, ἰὶ, τόᾳ ἴ, 

Ἑ 
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σπου] τεϑίοσα ΑὨΪδΌ, οὐ Ηρα, ψῃϊοῃ 15 ρεσμᾶρβ ἃ νατίδηϊ οὗ ἴῃς 
β8τὴς Ὡδγηθ, Ὀείοστε ΔΟὮΖΙΌ ; ̓ἴ νγὰ5 ῬγΟΌΔΌΪΥ οἡ ἴπε οοδϑὶ Ὀεΐνεθη 
ΑσῃΖὶὉ δηὰ ϑαγερία. Αρῃὶκ δὰ Ἐδῃοῦ ατε ἰουπηα τορεῖδεγ ἴῃ τῆς 

οδίδϊίοριε οὗἁ οἰτίεβ οἵ Αβῇεσ, 705. τοῦ ; [ΠΥ εσε ἀρρδγθητν ἔατ- 
πες Ἰῃ]απά. --- 82. 7.6 “τλογίηες το ρα ανιοηρ “δε ἱπλαῤίίαπες οὗ 
4“: ἐαπα ἰῃς ψογὰβ οἰθαυὶγ δχρσοθβ ἴῃς αἰβξγεηος Ὀείνγαθη τῆς 

δἰϊπδιοη ἴῃ [ἰδ ρατὶ οὗἨ [πὰ ἰαηὰ δηὰ τῃδὲ βου οὐ τς Οτεαῖ 

Ρ]αίηῃ. [Ιἢ {πὰ Ἰαϊΐοσ τορίοη ἴῃ6 σοπαμυεδὶ 8 ἱποορ]εῖα, Ὀὰϊ 
ἴῃς Ι5γδθ 65 ψόγος, δὲ ἰεαϑὶ ἴῃ [ῃ6 τηουηϊδίηβ, [ῃς ργεἀοπιηδηϊ εἷε- 

τηϑηΐ ἴῃ ἴῃ6 ρορυϊδἴίοῃ ; ἴῃ τῇς ποσῖῃ ἴῃ 6 γα νγὰβ ὯἢῸ σοῃαααβῖ αἵ 8]}, 

δηὰ Αβῇῆδσ δηὰ Ναρῃῖα!! βεῖθα διηοηρ ἴμ6 ἡδῖϊνε ἰδ Δηῖ5. 85 
Ὀεβῖ τπαγ σου]ά. ---- “,0γ, διεν υἱϊά ποί γίνε ἥἔδόνι ον γα τᾶν ἢ 

ςοηβάδησε Α5ϑυπὴ6 αὶ [Π6 δυΐμου οὗ ἴῃς οἱάδθσ ἢἰβίοσυ ψτοῖθ, 85 

εἰβενθεσα, ἐσμἐ γ0(, ---- 38. ΜΝαῤλία  5ειεὰ ἴῃ ἴῃς δαβίοση μα] 
οὗ ὕρρεσ (δ11|66, μβανίηρ Ζεδιυίϊοη δηὰ Ι5ϑβδοῆδσ οἡ ἴῃς βουϊῃῇ δηὰ 

ΑΒΏΘΙ ου ἴδε ναβῖ. --- βελ-ἀερισολ. 705. 1955; ποῖ ἰἀδητῆεά. --- 
Βειά-απα}} σουρ!εα νιῖῃ Βειἢ- 5 πλεϑῃ (705. 4. 2.) ἰὴ τε ἰδὲ 
οὐ (ογίβεα οἰτία5. ἴῃ ΝΑρΡ ΙΔ], ἰ8 ροτῆαρθ ἴῃῈ τηοάετγῃ νἱ]αρα 

᾿ΑἸΏΠ Πα, 5ἰχ τοῖο ΝΥ. ἥτοη Οδάεβ (Κεάθβθῃ οἵ Ναρι8}1)." 
Τῆς πᾶπηθ βἤονβ ἴῃδῖ ἰξ νγὰβ δὴ οἱ εθαϊ οἵ (ἢ6 ψ υβῃρ οἵ τῇς 

βοάάεβ5 Απδῖῃ, 7 85 Βειἢ-βῃθιἜβῃ οὐ ἴῃς ψοσβῃρ οἵ ἴῃς ὅυη. --- 
ΖΑδν «οὐ, δ’ ς. 366 δῦονε οἡ ν.ἕ, --- βέεανιθ σμόζεοὶ 10 ἐνιῤγέξε- 
"δ 1} ν-, 5βε6 οἡ νι 5 5, -- ΒεΙἢ -5Ποπηεβῃ δπὰ Βεῖῃ-δηδῖῃ ψεγα 
ποῖ ἴῆ6 ΟΠ]Υ Οἰτ65 ἰη ΝΑΡὮ 4] ἢ ἢ τηδϊηϊαϊπεὰ τπεὶγ ἱπάδρθη- 

ἄεποε; ἰῃ 47 ἃ (δηδδηϊΐϊε κίηρ οἵ Ηδζοσ 85 βυδῥιραϊεα 411 τῇς 

πουίθοση {τῦ65. Ετοπὶ ἴπ6 ργεάοπγίηδησε οὗ ἴδε αἰΐεη οἰεπιθηΐ ἰῇ 

[815 τορίοη ἴἴ ννὰ5 οαἰεὰ τῇς Εοτείρῃ ὨὈϊ ϑισίοες (εὐ ἀσ-ρογῖνι, 

Ο4}1Π|66 οὗἩ τῃ6 Οεμηῖ]εβ, 15. 853 -Ξ ΑΝ. ο᾽), οὐ 5βῃοσῖγ, [πε Ὀϊβιτίοῖ 

(εἰ, (αἸ δε; τ Κ. οἱ 2 Κ. 153). [ἐκ ψὰ5 βυθγεοι ἴο ϑοϊοπιοῃ, 

Ψῃο ἰογ πε Ηδζογ (1: Κ. 95), ἀῃὰ σεάδά ὑνεητν τονγῃβ ἴῃ ἰξ (ἢ 6 
Οδρ0}}) ἴο Ηἴτγαπι, Κίηρ οἵ Τγγε (1 Κ. 9.1.3). 

80. Νε πιδν βαἴεϊγ ἀἰβγεραγὰ [με σοπιθ παιίοπβ ὉὉΠ) τε οὐὑπὸ (7 εν. λΖεγίἠαλ, 
'. 1) Μαῖα), 3} πι. ΔΝ. οἵ Ναζαγεῖῃ (ϑοῆννασγζ), οσ ᾿Αἴῃ Μϑ81] ((οπάετ) ; 85 
ΜΕῚ] δ ἴῃς ἰἀεπιϊβοδιίοη ---- Ὁ δῃ εἰγτηοϊορίοαὶ Μίαγαβ ---- οὐ Κίϊγσοη τα 

4 80 ἴδῃ ἀς Μεϊάς, λαγγαλίνε, ἱ, Ὁ. 170; Ουέτίη, Οσαδίζέε, ἰϊ, Ρ. 374: Μάδίδυ, 

ἴῃ Εἰ. ΜΉΖΒ.; ΘΨΨΡ, Μενιοῖν:, ἱ, Ῥ. 2οο. 

Τ ΟΕ ΒεΙΒ-δηοιἢ ἐπ Τυάδῃ, Απδίδοι ἰπ Βεηϊαπιίη; Ε. Μεγεῖ, ΖΟΜΌΟ. χκχί. 

(1877) Ρ. 718. ὅεε Ὀεῖϊον οὐ 381. 
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ϑερρβοσίβ ( ἴ. 65). ΤᾺς ἱγδάϊείοῃ οὗ ἴδε ἤδηϊεβ ἰ5 ποῖ δυο δ ἴο ἱπερίγε 
ππαυλιβεὰ οσπβάεπος. [Ιπ 105. 1916 νὰ Βπά ὑθγ)) γορ (68 Καταναθ), ἴῃ 
218, ΠΡ ἰ5 ῥγοῦ. δῃοῖμοσ ναγίδηϊ οἵ ἴΒε β88πις πᾶῖῆε; 7.7. ως ἴ. τ Ἰάθητῆεβ 
ΓῸΡ Ὑἱἢ ΓΙῸ (5ες Νευθασῦοτ, Οέορ. αἴ: Ταῖνε., Ρ. 189). ---- Εοῦ ὅτ) Βεῖς ΘΒ 

85 Δωμανα, ἑ.Ζ. Γ)ΟῪ [05. 2185, ---- }75121} 3ες Ετεηβαοτῆ, ,265:. ἩΨ δγέεγδ., Ὁ. 281 

--31. 2Ὁπκν] Τῆς βᾶτις ρίδςς ἰ8 Ὡο ἀουδὶ πιδαηὶ ἴῃ 705. 1929, γνβοτο ἴῃς ἐπιθηάα- 
τίου ΠΣ ΣΝ 2 ΠῸ (ἢ 2 Ό, Π25πῸ) ἔοτ ἴῃ υπίπις! Πρ ]ε “κι ὅ3πὸ (ϑιυά,, ΗοἸ]εηΌ.; 
οἵ. ΘΒ ἀπὸ Λεβ, ἀπὸ Αλεβ) 5εεπιβ ἱπιρεταῖϊνε. ΤῊς οτάεσ οἵ δπυπιογβίίοῃ 
(τεβιογίηρ 15» ν.89) ἰ5 ἴτοῃῃ Ν, ἴο 5. Απ ἰπβογριίοῃ οὗ ϑεηπδομεῦ," Βὶο ἢ 
τεοῖϊε5 δὶ ϑυσςοαβ8565 ἰῃ Ῥῃοδηίοῖα, ἤδτλα5 ἱπ ογάοτ, δάμη, 8.4- Ζὲ-ἐἐεΐ (ΤΟ ΓΛ), 

ϑαζγερία, γ7αἠαλ δα, ζ"μμ- ει, 7 ΑςὨΖΙΡ, Αςοο. Ετ. Πεἰζβοῖ (ῥαναάϊες, Ὁ. 283 1.) 

διὰ ϑοβτγαάεν (ΧΆ 73. Ρ. 173) σοτιρατεὰ ἡηαβαλιίδα νὰ ΑἩϊδῦ, Ηεἰραι, ἀπὰ 
Ν. Μ. Μἅϊες (4:ϑς ἡ. Εμγοβα, Ρ. 194, τ.) οοπ). [παΐ 25 πὸ νγαβ ἴῃς οτὶ ρίπαὶ 
Ὡδίης ἴῃ ἴῃς ΟΟΤ. αἰϑο. ΤῊΐβ ἀοεβ ποῖ οοπιπιεῃα ἰἰϑεϊΐ; δαΐ 1ζ 5 δἰἱορεῖμες 
ῬτοῦδΌϊε [μαι ΑὨ]δΌ, Ηεἰραμ, ἀπὰ Μδἢ θα ἀτε να αἰίοηβ οὗ ἴμε βᾶπιε πᾶπις, ᾧ 

ἴδε πιεδηϊηρ τοπιαϊπίηρ ἴθ βᾶτης. [1{ῃ]5 Ὀς 50, νγὲ ΤΩΔῪ νεπίυγε ἴο οοπ)εοΐυτε 
ἴδιαῖ ἰξ νγγαβ [Ὡς οἷά παπιε οὗ ἴμε μγογεορέογέμενε αἰόμσε οἵ ῬΙΐηγ, ἴμε τηοάδγῃ 

Ἐᾶδ5 εἰ-Αὐγαΐ, πυϊάνναυ Ὀεΐνγεεπ Ὑγτε δπὰ Αςῃσίρ; οἵ. Ρ] η., ». ἀ., ν. 75, Ριοὶα- 

ταδὶβ,) 4086 αυοπάδπι Αςςε.... Εσάΐρρα, ργοπιυπίαγίαπι ΑἸ απι, Τγτοβ. --- ΜΔΩΥ 

ἰάε πη ν ΑΒ]δὺ τ 186 Οὐ Ηαἰαῦ οὐ ἴῃς Ταὶϊπιυάπ, ἴῃς Γίσχαλα οὗ ]οβερῆυ5β 
(δ. 7.,νὄ ι. 20, 6; ἵν. 2,1 Β..; τἦδ, το, ὅς.), πον εἰ-Ο!}, ΝΥ͂Ν. οἵ ϑεαίεά; Ὀαϊ 1ῃϊ5, 

ΔΙ ΒουρὮ ἴῃ ἴῃς Ταὶϊπιυὰ ἀβοσῖρςὰ ἴο Αβμὲν (ἡ ηεμακλοίά, ὃς", οἵ. δύγγε, Ὀϊ. ὃ 355), 
ο]. 1485 εἀ. Ετίεάπι.), 15 πιυςἢ ἴοο ας ἱπίαῃπαὰ ἔοσ ουζ οοπίοχί, δῃηὰ, ἱπάςεά, ἔοσς 

ἴδε Ὀουπάατίε5 οἵ Αβῃεσ. ὃ 5111 ποτε τεπιοῖς ἰ8 2π (ΑἸερρο), οἵ πϑὸπ, ργοῦ. 
Ηΐϊβα Παρὰ (1.5 ϑίγαηρε, Ρ. 352) ἐπ ἴμε ἀϊδιηοῖ οἵ Ττῖροὶ: (Εϑμιοτγὶ Ῥασοῆὶ, 
ἴο]. 6.“ εἀ. Ννεπεῖ., Αβδεσ, 3 ωρ). οΓ Τμάεία, ἰὶ. 415). ---- 212Ν} ἴῃ ἴῃς Ταϊπιυὰ 
25, Ν. οἵ Αςοο; 705. Ολαίοίά, χνὶϊ!. 13, ἀπὰ οἷΐϊεη (Νευθαυογ, Ρ. 231-233); 

᾿Ἐκδίππα, Ῥιοὶϊ., ν. 15, 5; οἵ. ΕἼ. 705.» σγεΖ, ν. 1,22 ὃ 8ς, ὁ. 7. 1.13,4; Ξεάέῤῥα, 

ΡΒ ἴπ.» ». ἅ.,ν. 75. ΤΏςε 1ἀΘπεβοαίίοι ἢ 62-Ζ1Ὁ 15 85 οἱὰ ἃ5 Μδυηάτζεὶὶ (1697). 
-- ΡΝ] ποῖ Ἄφακα ἴῃ ἴῃς 1ϑθᾶποη, Ν. οἵ Βείτγαϊ, αἴ ἴῃς δουτος5 οὗ ἴῃς Αἀοηΐς 

(Ν ὴν Ὀγαῆῖπι), ἔαπιουβ ἔοσ 15 ψψογβὶρ οὗ ἴῃς ϑγγίαῃ Αρῃγζοάϊις, ἴῃς πιοάετπ 

Αἰηᾶ (οἱάετ 5. ῃοϊαῖβ ἰῃ Βεϊαπά, Ρ. 572, 65. 71ε:., όβεππι., ν. Κδυπι., Βα.» 
Κεο., (488., 4}.}, ΒΊΟΝ 18 πηυοἢ ἴοο ἔδγ πογίῃ ἔογ ἴῃς ργεβεηὶ σοηϊεχὶ δηὰ [παῖ 

οὗ 705. 1982.} ὙΤὲε πᾶπης ἰ5 ποῖ ὈποοπηΊΟΠ, --- 31] 4190 ἃ οοπιπίοῃ πᾶπις. 

4 Ταγῖογ Ου ἱπάεσ, οοἱ, ἰϊ. 1,.38-4ο; ϑοῆγαάετ, ΑἸΑ 73, Ρ. 288. 
Τ Ουεῖγ Ξ ποῖ 705. τοῦϑ}» ὙΤῆε πᾶπηὶε ᾿δεῇ αἷβο ἰῃ Εργριίίαη ἱπβογίριϊοῃϑ, ΜΌ]]οσ, 

“είεπ “. Εμγοβα, Ὁ. το4. ΤΟΝ ΑὨπιεὰ δπὰ Μομαπιπιεά. 

ᾧ Ου Ουβῃ Πδίδρ 5εεὲ Νευῦδυεγ, σέο. ἀμ Ταδνεμά, Ὁ. 230 ἴ.; εἰ-Οἰϑῃ, Εοῦ., 513, 
ἐϊ, Ρ. 445 ἔ,; Ουέτίη, σαδέόε, ἰὶ. Ὁ. ο4ᾳ-τοο; ΟΎΨΡ., Μενιοίγε, '. Ὁ. τοϑ, 224-226. 11 ἰ5 

ἔτεα. πιεποηεὰ Ὁγ Αταρ. Οσεοργάρῆετῖς (1.8 ϑίγαηρε, Ρ. 463). ἘδὨίοτὶ Ῥασγοῃϊ οὔ- 
56εγγεβ ἴῃαὶ αυϑῃ δῦ ἰ5 αδἰπιοϑβὶ ἃ ἀδγ᾽5 Ἰουγπευ ἴγοτῃ Αςοο; ἢς οδὴ Ὄχρίδία ἰΐ5 
Ὀεϊοηρίης ἴο Αϑῆεγ οπὶγν Ὁγ ἴδε ἔδλοὶ ἴῃαὶ (ῃ6 Ὀουπάατγίεβ οὗ ἴῃς ἰγίρες ονεταρρεὰ 

((ο!. 6γ5). 
[ Αρδακα ἱπ ἴῃς [εθδποπ ἰ5 ργο δ ΌΪν ἱπίεπάςά ἰῃ 05. 13"; Ξες [. Ὁ. Μίςδ., 

διρϑί,, Ῥ. τι4: οἱ. Βυάάς, ὕγχεεολίελέε, Ὁ. 350. 
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ΤΒε ΕςΒΟΡ οἵ ουὖζ ἰοχὶ (ἀπά 705. 1939) σδπποῖ Ὀς ἴῃς 5ᾶπις 25 ΒεῖΒισε ΠΟ Ὁ Ὡδαν 
δὴ (7υἀ 1838). Ιἰ ἰ5 νοτγ 1 κεν ἘΈΒΟΌ ἰπ Αβδετ τμαϊ 18 πιεδηὶ ἴῃ ἴῃς Ἐργριίδη 
Ἰϊκὲς οἰϊεὰ ὃγ Μετ, “τ ἐθρε μ. Εμγοβα, Ρ. 153; 86ς Ὠἰβ ποῖς ἴμεζε. [{ βθεπιβ 
Ῥτοθδ]ς σοι ἴπε οτάετς ἴῃ 705. 1959. 89, ἀηὰ ἔγοπι ἴῃς ἔδοϊ ἴμδὲ π᾿ οἴμεγ οδία- 

Ἰοζυςβ οὗ ἴδε ἴοννῃβ οὐ ἴμε Ῥβοεηϊοίδη βεδθοαγὰ ἴῃς πᾶπηθ5 πουνβεῖα οσουγ, 

ἴδαι Αρδὲκ δηὰ Ἂεμοῦ ψετε ποῖ ου ἴδε οοδϑβί, Ὀυϊ ἱπ ἴῃς ἱπίετίοσ. Τῆς οπχβ- 

δίοῃ οὗ Τγτε ἔγοσῃ ἴμῖ5 1ϊδὲ 'β δίβηιβοδηῖ. --- Τῆς πᾶπις Αϑδμεῖ δρρεᾶτβ ἴῃ (π6 
Ἐξγρἕϊδη ἱπβοτὶριίοῃβ οὗ ϑεῖϊ δῃὰ Ἐδπιβοβ 11." διποηρ ἴῃς Ρεορὶεβ νυ] νποπὶ 

ἴδοβε Κίηρβ ψαρεὰ νγασ ἴῃ πογίῃγαβίογῃ Ῥαϊεβίίης, ἰπ ἴῃς β88πὶ|ε τερίοῃ ψγῃετς 
ἴῃς Ιβγαοϊϊϊς ἰτῖῦς Αβῇοσ ἰ5 ἰοσαϊεὰ Ὁγ ἴδε ΟΟΤ'; 8ες . Μ. Μἅϊεν, Α:ἐδρ ως. 

Ξωνγοβα, Ρ. 236 1 [ἀκὸ ἴῃς παπιεβ [Ὁ5ερἢ “εἰ δῃὰ 7δοοῦ-εἰ (αθονς, Ρ. 41), 

(Π 5 ἰαοῖ ορεηβ ἰαγρε αυςϑίίοηβ δῦουΐ ἴῃς βεϊἰετηεπὶ οἵ ἴῃς [βγδεϊἰἴεβ ἰπ Ῥα]ςβ- 
τίπε, ἀροι νυ Βί ἢ ννῈ σδῃποῖ δηΐογ Βετα. -- Ὧ» Γ}2} οσουτβ ἀηοηρ ἴμε σοπημοδὶς 

οὗ δεῖζ ἀπά δηβεβ 11. (Μάϊετν, ορ. εἰδ,, Ρ. 195, 220), ν»ἱτ} ἀϊνὶπς ἀεϊετπιίηα- 

ἔνε, 845 85 οὐδετνοὰ Ὁγ ̓ ε Εουρέ ἴῃ 1852 (έν. αε “ἢ Αεαά. “ες Ἴρσεν., χχ. 2, 

1861, Ρ. 181). ΤΒετε ἰ5 ἀποῖμες Αἰπᾶϊα ου ἴμε εαϑβἴεγῃ βίορε οἵ ἴῃς ἵἊραποπ 
ποῖ ίαγ ἔτοπι ἴῃς Β5ῆδττε οεάδτβ (Βυτίοη, ζκπεαέογεα δνγία, ᾿ϊ. 118 ἔ.; ΤΒοΙι- 
δοη, Ζαμα αμκαὶ βοοξβ, 1, εΌδποι, ἄς., Ρ. 272, 313; Βᾶἀδ. Ρ. 350). Ἐοτ οἴδεν 

αἰϊεπιρίβ ἴο ἰἀεπιϊγ Βεϊἢ-ἀπδίῃ, ἱπ δοσογάαπος ψ ἴδε ἱπάϊςαϊίου5 οἵ Ευδεῦ., 
0.55, 2364εε οΙ. 224τ0, 866 Βα. 

84, 3δ. Ῥδῃ 8 ἔοτοϑὰ Ὁ8οὸκΚ ἰπΐο [86 πιοππδ 8. --- ΤῊΣ νοῖθο 8 

αἰθεν βι τ Κρ ἔἴτοπι ἴῃς τεβὶ οὗ ἴῃς σμαρίοσ ἰὴ ἴῃῈ 86 οὗ [ἢ6 
Ὡδης Αἰηοτίῖας ἰηβδίεδα οὐ (δμῃδδηϊῖΐϊα. [Ι͂ἢ ἴῃ6 Ηδχαΐδις ἢ ἴῃὰ 

ἔοσιηοσ 15 ομαγδοϊοτίϑιὶς οἵ Ε' (πὰ Ὠ), ἴῃε Ἰαῖϊεσ οὗ 1.1 Μετθς 3, 
ΜΏΙΟΝ βῆαγεβ [ἢ]5 Ῥεου αγγ, 15 ΟἸΘαΥΪν ἔγαρτηθηῖασΥ πὰ τηΐβ- 
Ῥίαοθ ἃ. Εογ [ἢδϑ86 τεᾶϑοῃβ, υνηϊοἢ ἢῈ ἐογιῆξθ ὈῪ οΟἴπεσ ρεου]ατὶ- 

[65 οὗ Ἔχργεϑβίοῃ ἱπ ἴπῈ νεῖβθ, Μευύδσ βεραγαῖεβϑ ν.δ "86 ἂς ἴῃς ψουκ 

οὗ ἃποῖμεσ μαπά. ὃ Βυάάς Πα5 βῆονψηῃ, βοψένεσ, [ [Παῖ, ψῃδΐενοσ 

εχρ δπαῖίοη νγγὰ τηᾶνὺ ρῖνε οὗ ἴῃς 5ιι δι τυτοη οὐἨ Απιοτίϊθβ ἕοσ (- 
παδηϊΐεβ, νδς τα ῥσοῦδῦὶν ἀεγίνεά ἔτοπὶ ἴπ6 βᾶπιῈ βδοῦγος ἂπὰ 

σοηϊοχί 85 τῆς τεβῖ οἵ ἴῃς ομδρίεσ. ---- 2 45} ἢἤγβί ἱτθα ἴο βεῖ ἃ 
ἸΤοοῖῃο]ὰ οἡ ἴδε βουϊῃννεκὶ οὗἨ Ερῃγαῖπι. Τῇ ἰδῆρυάαρε οἵ ἴδε τεχὶ 

ῬοτΠδρ5 ᾿Ώρ]165 τμδὶ ἴῃ ἴῃ6 Ὀερίπηΐπρ ἸΠῈῪ ρυβηεα δισῖῃεσ τοναγὰ 

τῆς Τον]απάς, θὰϊ Ψψετα βϑοοὴ Ἵομεοκεά δηὰ ργεββεὰ ὕδοκ Ὁγ ἴδε 

4 Βείοτε ἴῃε ἀδῖὶε πονν βεπεγα! Υ δοοερίεά ἴογ ἴῆε Εχοάυϑ, (Πεγεΐογε, 

ΤΜ. 7αϑβίγουν, 7γ., ἐπ 782. χὶ. Ρ. 12ο, ροίηιβ. ουἱ τῃαὶ τῆς ζζαδὶγὶ δπὰ Μή ξι 
(σαγε ΜΉ) οἵ ἴῃς Απιάγηα ἰδ] εῖβ σοτγεβροπὰ ἴο ἵννο οὗ ἴηε οἰδῃβ οὗ Αϑῇεσ, 

Ἠεῦετ ἀπά Μαϊοδίεὶ (Νυ. 2646). 
1 νε., σονερ., Ὁ. 341: Μεν., ΖΑ͂ ΤΥΝ. ἰ. Ῥ. τὯι δέ; Βυ., νσεεολίολίε, Ρ. 345 ἴ. 

ᾧ ΖΑΤΗΣ ὶ. Ῥ. 1:26, 135; 30 αἰβο ϑίδάς, Ο Κ΄}. ἷ. Ρ. 138 π. 
Ι Διο. κ᾿ δάνε., Ῥ. 15 Ε(.; 5εε αἷϑο Κιιι,, Ο42,. ἰ. τ. Ρ. 244, δὰ ποῖς Ὀεΐονε. 

ὌΝ 
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πδῖνεβ, 0 ογοναά δα τἤδπὶ ἰπῖο ἃ 5π14}} αἰβετίος δρουΐ Ζοσαῃ δηὰ 
Ἐϑῃίδοὶ, ψῆετε ψὸ ἤπά τμδπὶ ἰῃ [0ἀ. 12-ἰ6. Τῆς τηδίη ὈΟΑΥῪ οὗ 
τε τηῦς, ἡπάϊηρ [8656 ᾿ἰτ]15 ἴοο Ὡδιτοῦν, ταϊρταῖϊθα ἴο τῆς δ᾽δδά- 

δῖε οἵ τῆς ]ογάδη, ψῆθσε ἴον Ὄβι δ θα τῇδτηβεῖνεβ δϑουΐ 
1,Αἰϑῆ, τεῃδιηεα Ὀδηῃ (7υἀ. 18 ζ, [05. 1957). ---Ζ΄ε ““»"ογίες} ἴῃ Εὶ 

δῃὰ Ὁ σοπιργεμδηβίνε ᾶτΔς [Ὁ τῆς ῥσα- [5γα δ τα ρεορ]εβ οὗ Ραᾳ]65- 

της. Τῆε δυΐμοσ (7) ἴτοτη ννῇοπι τ ϊ5 ποῖος 15 ἀετινεὰ Ῥσο δον 
ντοῖς Οσμαασηίίες,"" 85 τσουρῆουϊ ἴῃς οδδρῖες. --- Τῆς οοπίτζαϑι 

δεΐνοοη ἴῃς πιουηίδίηβ δηα [6 Ῥ]δίῃ, 48 ἰῃ ν.}9 οἴ, αἰβρ 7οβ. 115. 
Τῆς Ὀτοδὰ ν!]εγβ ψῃ οι Ἔχίεηα ἰη]απά, κὰ τμαὶ οὗ Αἰὐαίοπ (705. 
102) 1 ἅτε ἀοιθῖε55 ἱποϊυἀθά, Ὀὰϊ ποῖ Ἔχο]υβίνοῖυ τηεδηί. --- ὃ. 
ΟἿ. ν. 3 ---- Ηἴαν-λεγέ5} ΟἿΪΥ Ὦετα. (Οεμεγα γ, ἀρὰ ἰῇ στεαῖ ῥσοθᾶ- 

ΠΥ, τεραγάθα ἃ5 ἴῃ6 βάῖωβ ἢ ΒΘΙἢ-Θημοτηεβδῇ (1 Κ. 45 2 (Ὦγ. 
288), ἔ οἵ 1τ-- ϑῃειηεβῃ (705. 195), ῃϊοἢ βἰδπά ἴῃ ἱπιπηεάϊαίς σοη- 
ποχίοῃ ἢ Αἰγαϊοη δηὰ ϑῃ δα) ΐτη, δηὰ ἴδῃ ἴο ὃς ἰἀεηϊβεά ψιἢ 

τῆς τηοάετῃ ᾿Αἴη 5Πῃεπι5, οἡ ἴῃς βουϊῇ 5146 οὐ δάγ ϑυτᾶτ, ορροβίϊε 
ϑυσ ἢ (ΖοταΠ). ὃ --- Αὕαίοη] 705. το" το"", ου τῇς ΡΠ βίης Ὀογάθσ 
(. 5. 1483); 5υδ)εςῖ ἴο ϑοϊοπιοη (1 Κ. 47) ; ἐοτ πε Ὁγ ΒΘΠοΡθοδπα 

(2 σιν. 112) ; δοοοσαϊηρ ἴο ἴῃ ϑᾶπιῈ δυτῃοσίίγ, σοπαυεγεά ὉΥ 
τῆς ΡΒ ΠἸβιμα5 ὑπάεσ Αἴαζ (2 (ἢν. 2813). (οποϊυβίνεϊγ ἰἀοπτῆεα 
ὉΥ Ἐοδίηβοη υἱἵ ἴῃς τηοάστγῃ ΥὙ8]6,}|[ δθουϊ ἴννο τη 1] 65 Ε'. οἵ 

᾿Ατωνᾷϑ (ΝΊΠΟΡΟΙ 5), οἡ ἴῃς βουτῃεση δά οἵ ἴῃς νᾶ] εγ. Αἰγαϊοῃ 
ςοτπητηδηᾶοα τἢς6 ἀεβοθηῖ ἴο ἴπε ρῥἱαὶθ ὉΥ Υ. ϑεϊπιᾶη, 45 Βειῃ- 

βῃετηθϑα ἀἰὰ [παῖ ὈΥ ΝΥ. ϑυγᾶγ (ϑόσθκὺ) ; οἵ. τ 8. 63. --- δλσαζίρ] 

1 Κι 4᾽]05. το. Κπορεὶῖ, σοηάετ, δηὰ οἴμεῖβ ψουϊὰ ἤπὰ ἰΐ δἱ 
Θ6ΙΌ1:. οὐ ἴῃς πογίῃ 5ἰάε οἵ [ἢ νδι]ου, ὕνο τα 165 Ν. οὗ ᾿Απχνᾶϑ, 
δὰ δρουΐ ἴἤσες τη ϊε5 ΝΥ͂Ν. οὗ Υ415σ. Τῆς 5ϊϊῈὲ 18 ποῖ υηϑυ Δ} ]ς, 

Ῥυϊ τῇς 5 Π}}Π ΑΓ οὗ ἴῃ 6 Ὡδηα5 8. Ἔχίγεπηεῖν 5] σῃϊ, δηὰ 411 οἵπεσ 
ἀδῖξ ᾶἃτὲ νδηῃτίηρ. --- ΖΔε λαπά οὗ 2716 ἀσμδε ο7 7οεεβὰ γειά ἀδαυ- 

4 Ήδσάὶϊγ ῥαἠείπος, 85 Βα. (Ρ. σ8 π.) 5 ἰεπιρίεὰ ἴο οοπ)εείατεα, --- ἃ τεδάϊηρ 

ΨΙὨΙ ἢ τα οτ5 οὐ Ξοτθε5 νου ὰ Ὅς πιυςἢ 655 Πἰκεὶγ ἴο οἴδηρο. ΝΟΥ ἀοο5 ἴῃ παπὶα 
Απγοτῖε5 ἰποϊυὰς τς ῬὨΙ]ἰϑπο5, 85 Μαυ. εἸΤΟΠ ΘΟΌΥ ραίμειβ ἔγτοπι 1 5. γ19 
(ΖΑΤΥΝ. ἱ. 123). Τῆς ἀδῖε οἵὁἩ ἁ ὠἰῃς ῬὨΪ]5ιης ἰηναβίοη 15 ἀποεγίαίπ; Ὀαϊ (εὶς 
οοουραίίοη οὗ ἴῃς ἰον]δηαὰ πιὰν πᾶνε ογονψάςδα (πε (απαδηίΐιεβ Ὀδοκ ὕροὴ δη. 

ἘΜετᾷ ἰρη Ὁ πιείγ; Εοῦ., 8.3, 11. Ὁ. 144; ῥὰγ:. Οεοζ., Ὁ. 113. 
Ζ 80 ΟΙιεγ., ΗΠΠοσ (πον. σαογα, 17οῦ, Ὁ. 560). 

ᾧ Βοῦ., 8.13, ἰἴ, Ρ. 224 (.; Ουέτίη, ϑκαάδε, ἰϊ. Ὁ. 18--22. 
! 8.ΚΆ, ᾿ἰ, Ρ. 253 ἴ., ἐπ, Ρ. 144 ,; 866 αἱϑοὸ Ουέτίη, γμάδε, ἰ. Ὁ. ὅοο δ; 5 ΨΨ», 

Με ρεοίν:, 1ἰϊ. Ὁ. το. 
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ἐν μῤοη ἐλορ] ᾿ἰτ ργεῖν ἄδαυν, «οἴ. τ 8. 55. Ὑῇε ἰδηρυάρε ἀο65 
Ὠοῖ 5.ΓΠἸΟΙΥ ταίεσ ἴο σοηαιδβῖ. Τῆς ῥΐδοθβ βεεπὶ ἴο ἢᾶνε σοῖῆθ 

ἀηάεσ [5γαα] τα ἀοτηϊηΐοη Ὀεΐοσα ἴῃς αἰν᾽βίοη οἵ ἴῃε Κίηράομι ; [6 Ὺ 
816 81} ἱῃοϊμἀ δα 'π οης οἵ ϑοϊοπηοη 5 ὑρσείβοϊυσεβ (τ Κ. 45). Βεῖιἢ- 
βῃθι} 5 ἢ νγὰ5 [5γδ 6] 16 51}}} δα! εν (1 5. 6). 

834. ΑΚ5 ν.δ6, ἰπ ΔῃΥ οδ56, ἰ5 ποῖ ἴῃε οτρίπαὶ βεχυςεὶ οἵ ν.δήζ, ἴὶ 5 υπϑαΐς ἴο 

ἰηΐες τωυοι ἔγοτῃ ἐμεῖς ργεβεπῖ )υχίαροϑιίοη. Μογϑονεσγ, ἴῃ ν.86 ἴῃς ἰεχί ἰ5 
σοτταρὶ ῥγαςίβε!υ ἰπ ἴ8ε οὐαὶ ννογάβ; ἴον “γιογἐΐες σὰ ταυβὶ τοδὰ Ξ ον: 
(ΠοἸϊεηῦ., Βα., Και). Ὑε ἔογπι οὗ ν.δ4΄. ςογγεβροηὰβ α5 οἱ βεὶν ἴο ἴῃς τεβῖ 

οὗ ἴδε οδβαρίεσ 85 ἴῃς αἰβεγεηῖϊ βἰϊυδίίοπ δάμη 85, ἀπά ἴῃς οοἰποίάεποαβ ἴῃ 

ΡὨγαθεοϊ οΡῪ Ὀξσοπιε πιούε βἰρηϊποδης ἀραϊηβὶ {πε οἴμοι ἀϊβεγεηςεβ; οὔβετνε 
ΡῸΣ ἷπ Ἄσοηίταδὶ ἴο ὙΠ ν.3! (ν.13), ΓΦ ΝῊ νδό (ν.327 705. 1713), ΠΌ" Γ2 ν.δδ 
(ν.33.33), ὈῸ5 γτν νιδδ (ν,30. 8. 705, 1610); ς(, νι 355 ἢ ν 8, ν δ γι ν 1 
(Βυ,, Αἰελέ. π. ὅανε, Ῥ. 16). Τα σοηϊεπίβ οὗ ἴῃε νεῦβε {}}Υ ἀρτες «ἰτ ψΒαὶ 

να Κῆον οὗ ἴῃς ἰοτίυηεβ οἵ ἤδη. ὙΠεγε ταπιδίηϑ ΟὨΪ ἴῃς πᾶπις Απηοτῖϊο, 

ὙΒὶο ἢ σδῃ Παταὰϊν Ὀς αἰϊονγεὰ ἴο οαϊνεὶρσῃ ἴΠεβςε ενίάεποοεβ οἵ ὑπ οὗ οτἱρίη. 

Τῆς οδδηρε πιᾶῦ πᾶνε Ὀεθῃ τηδαβ ὮὈΥ δη εὐϊΐοτ; οἵ ἴῃε σοτγυρίίοι ἰπ ν.δ5 πᾶ 

Βαᾶνς ψογκεὰ Ὀδοὶς ἰηῖο ἴῃς ῥγεςεάϊπρ νεῦβεβ, νυ ἡ νυ Ι ἢ τΠαΐ νγὰ5 τπουρῆϊ ἴο 

Ὅς οἰοβεὶγ ςοππεοίεά, --- ἸΣπῦ}} γγὸ 1, “βαιεεζε, Ἴσον, Νὰ, 2225, ἴσορ. Απι. 
614 7υά. 1τοἶ2; ἔτεα. ἴπ ρίορ. Ὀχπῦν, “ορργεββοτβ, [.ἀ. 218 69 ἄς. τ 5, το, --- 
ὩΓΣ ΝὉ.}52] Ὀεϊίετ ὈΩΓΣ ΝῸν 705. 1947 65, Βα., ΚΙτι. --- 86, Ὀὕσι ἽΠ] ὑσπ, “τῆς 
δαη,᾿ 7οὉ 97; οὗ. ὈἽΠ ΓΣΌΠ 704. 29, ὈΠΠ ΌΝΙΝ 818. ὉΠ ὋΨ 158. 1018 ζηεϊο- 
ΡΟ] 8 ἴῃ Εργρὶ ΞξἘ ΦῸΦ᾽ Γ"2 ]ετ. 4318). Βει-5βειηθβῃ, ἃ Ὀογάενς ἴοννγῃ οὗ ἴῃς 
15γϑοὶἴε5 (1 5. 69. 125... οη ἴῃς Ὀουπάδεν οὗ Τυάδῃ (705. 1519), ἴο ννμῖς ἢ ἐῖθα 

ἰξ [5 τεοσκοηεὰ ἴο δεϊοπρ (705. 2116) ; οἴ. Ο.52, 21γῦ9, --- 4) αἐο»} Ἰετοτις (0.53, 
8948)», σοττεοῖίηρ ου 7 ενν 5 δὐϊπου ἀπ εττοῦ οἵ Ευβεῦ., Ρυΐϊ5 ἰἴ 2 Ε. πὶ. ἔτοπι 
Νίςορο 5 οπ ἴδια νγαὺ ἴο [εγυβαίςπι; οἵ. οῥ. 1οϑ8, 8 (Οῥῥ. εἀ. ΝαἸ]ατεὶ, ἱ. 690). 

-- ολαα δέ») ΤῊς παᾶπιε 5601: (Ὡμαλ) ςδπποὶ τεργοβεηὶ Ὁ»; 58ες [ἴῃς 

τπογουρὴ ἱηνεβε ραιίοηβ οὗ Καιηρῆϊαςγες ἰπ ΖΘΡ̓ῦ. χν. χνϊ. δ ἰγαηβὶαῖες 
ἀλώπεκες, ἔγοτῃ Ὑγὶ ἢ ἰδ παν Ὀε ἱπίειτεά ἴπᾶὶ Ἠεῦτγεν δὰ ἃ πουλὶ 32"; Φ 

»᾿ . 

ςοττεβροπάϊηρ ἴο «ἀα0, 85 νγ6}} δ58 Ὀρυν, ὠκς, Ἀλαβ. Α(. ϑγπιπι. Τμεοά. 
Σαλαβειν, νὨϊςἢ, οοτταριεἃ ἴο Θαλαβειν, ἢ48 ἰουπὰ ἰΐ8 ΨΔΥ 845 ἃ ἀουδ]εῖ 

ἱπῖο 58, Τϑε οἴδεγ ναγίαϊϊοηβ οὐ (Ὁ ἴῃ [Π]5 νεῦϑε αγεὲ ραγίϊου τὶν ἰπιετεβίηρ. 

-πτν Ἴ25.1] (Ὁ δήὰβ ἐπὶ τὸν ᾿Αμορραῖον. ΓΙ, ὉΡ γν ΡΥ 310. 63͵--- Ποοτη. 

(Ρ. 11 [) τεραγὰβ 330 350 88 ραϊγϊοϊίς ἱπιεγροϊαϊϊοπϑ (οἴ. (5 ν.39.. 31), 1ῃε 
1βγδεϊ τε σαπποῖ πᾶνε ἴμυ5 βυθ)εοϊεὰ [86 πῆογὰ πυπιεγουβ δηὰ βίγοηρετ παῖϊνε 

Ῥορυϊαϊίΐοπ. ὙΠδδε ποῖϊςεβ, πονενεγ, ἀσβοτῖθε ἴῃς 5ἰζυδίίοι αἱ ἃ ἰδαῖεσ {ἰπὶς, 
δίϊεν ἴ[8ε σοπϑβοϊ!ἀαἴίοῃ οὗ ἴΠ6 15γδεὶ ἴτε ροόννεσ πὶ σδπδδῃ. 

36. Το Ἑάοτηϊΐο ἔγομίθυ. ---- ΤῊΣ νοσβ ἢᾶ5 πο σοπποχίοῃ ψ ἢ 
ἴἰῆς ρῥγεοεάϊηρ, Τῆς Ρα85 οἵ Ακγδδθὶπὶ ψγὰ5 οἡ ἴῆε βου τῃθγη ΟΥ 

4 ὅεεοῦ ἣϑ. Τῆς ἰεχὶ οἵ ]υ(, 1418 (ΠΌ ἼΠΠ) ἰ5 οοττυρῖ. 
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βου εαϑίοσῃ ἐγοηίίεσ οἵ Ταάδῃ, ἰονγατὰ Εάοιῃ (Νὰ. 434 705. 151.) ; 
ϑεἶα, δὴ Ἑαἀοηγίς 5: τοηρμοὶὰ (2 Κ. 147) νῃϊο ἢ ὰγ 51}}} ξασίμοσ 
ξα5ῖ. Τῆς Ηδῦτον ἰεχὶ μᾶ5 2 δομπάα» 97 “26 Ανιογίδες, ψὨϊοἢ 

σου]ὰ ΟὨΪΥ Ὀς υπάεοτοιοοά οὗ ἴῃ6 οἷά 5ουϊπετῃ Ὀοιηάδιγ οἵ (Πεὶς 

Ἰαῃά, ἢ ϊο ἢ ἴἢυ5 Ὀεσδπηα ἴῃς τας οἵ ἴῃ ς Ι5γδϑ τε σοπαυεβῖβ. ΤῊ 5 
που]ά, Ὠονένεσ, 6 ἃ 5ἰηρυ αι τουημάδθουϊ τὰν οὗ πιακίηρ ἃ ρῥ]αίη 

βἰδιεηθηῖ. [Ιἰ ἰ5 ἰπογείοστα ἴῃ ἴῃς ἢϊρῆεθὶ ἄεστες ρσόῦδῦϊα ταὶ, 
[ο!]ονίης σετιαίῃ γεοθηβίοηϑβ οἵ (5, γε βῃου!ὰ γεβϑίοτε, “δε δομπασρν 
4 τ“ὲ Ξονείες τυᾶς, δ." ΤῊΪ5. ἀεβογριίοη οἵ τἰῃς βουΐπεγη 
Ῥουπάδιυ μᾶ5 ἢ0 σοπηδχίοῃ τὰ ἴῃς 5εδῖβ οὗ δ ἴῃ ἴῃς Ῥεβῖ; 
τ τνουϊὰ βἰαπά ἀρργοργίδίε!υ δἴϊτεσ ν.5 (ἴ[ε Καηΐτ65) οἵ ν." (ϑίπι- 
600}, δυϊ ἴτοπι ἴῃ6 ἴοσῃι οἵ ν.δ ᾿ἴ τῇδ Ὀς ἀουδιοα ψΠοΙθοΣ [ἢ 8 

ΜᾺ5 115 οτὶ ρίπαὶ ρἷδοθ. 1 δπὶ ἱποϊἱπεὰ ἴο Ἵοηεοῖυγε ἴμᾶὶ (ῃς 
50ΊΓος ἔσομαι νυ ϊοἢ ἴῃς τηδιετίαὶ οὗ 704. τ νγὰ8 ἀεγινεα σοηϊαϊηοά 

ἃ Ὀτίεῖ ἀεδογριίοη οὗ ἴῃς ἐτοηίίοσ θεϊννεθη 15γ86] δηὰ ἰΐϊ5 πεὶρῇ- 
Ὀουτβ οἡ ἀϊβετγεηΐ 51465, οἵ νυν! ἱοἢ ον τ 5 ἐταρτηθηῖς 45 ὈδΘῺ ῥτα- 
βεινεά. ---Ζ'ε Ξ αν: τὰ 6 πεαγαβὶ Κίμβιηδη οὔ ἴῃς [βγδθ 65 δπὰ 
τοῖν πεϊρῃθουτβ οἱ ἴΠ6 58). --- 71 Αξγαδόῥίνε α55] ϑοοτγρίοῃ 858. 
Ῥουθ1ε855 οὴς οὗ ἴπ6 ῥτποΙρ4] ρᾶ5565 ἰεδάϊῃρ ὑρ ἔτοπι ἴπΠ6 Ατδρδῇ ; 

ΡΙΟΌΔΟΪΥ [6 ΝΑ ε5-ϑαἴα, ὈγῪ ψὨΟἢ τῆς τπηδίη τοδὰ ἴτοτῃ Ῥεῖγα ἴο 
Ηδθτοη δϑοθηάϑ. 7 -- Ζ9 ϑεία απα ὀφγοπα  Ἡεῦτεν ἴεχὶ δηὰ νεῖ- 

βίοηβ, ,)ἷ ον» είς, ΜΏΙΟὮ ρίνε8 5 ὉΟ Ῥοίηϊβ οὗἨ ἀδραγίαγε σεπιοῖς 

ἔτοτῃ δδοἢ οἵπεσ δηὰ πὸ ζτῖθεσ Ἰἰγαϊτ, ὅ8ε14 (ΤῊ ΟἹ) 5 σοτὰ- 
τ οἷν ἰἀεπε βεα ἢ (6 ἰδῖεῦ σαρίϊα] οἵ τῇς Ναθδαίδοδῃβ, Ρεΐσζα ; 

Ὁυϊ τη15 ἸΔοπε βοδίίοη, ἰῃ ἐπε} ἀυδίουβ, ᾧ 15 δτε ἱπῃηροϑβϑὶ]θ. Τῆς 

Ῥουπάδτγ Ὀείνεεη [πάλῃ δηὰ Ἑάοπὶ δὴ ΠανΟσ ἢᾶνα στὰ ἴσο 
ΝΑ4Ὁ ε5-ϑαία ἴο αάγ ΜᾶξΞα. ἦε σθαυίγε ἃ ροίϊηϊ πϑᾶγ ἴδε βου τἢ- 

ἐπὶ οπὰ οὗ τῆς Πεδά 566, ψηϊοἢ δαυ}} 6 }} βυϊ5 2 Κι. 147 15. τ6', 

Τῆς οππμοηάδίίοῃ 5 δαϑΥ δηὰ βθεπὶ8 Ὠξοῦββαγ. [Ι{ ἰ5 ἀουδίῇι] 

νΠεῖδος ἴῃς εηα οὗ ἴῃς νοῦβε 15 σοῃῃρί εἴθ. 

ΘΝ φχαςιγ τερτγεβεηῖ 32, ἡ πμίοὰ Ἐ,ΓΓ 39 αἶδο ἄρτος; Ὀυϊ ΘΘΑΙΜ ες αὶ (δυῦ 
οδεΐ.) ανες τὸ ὅριον τοῦ ᾿Αμορραίου ὁ ᾿Ιδουμαῖος. ᾿Ιδουμαῖος ῥτοῦ. τερτεβεηῖς 

4 Βυάάς, Κέελέ. κ. δανε., Ὁ. 18 1.; ΚΙΆ, 424. ἱ. τι ῬΡ. 243. Ἠο]εηθεῖς (ΖΑ͂ ΤῊΝ 
ἷ, Ῥ. 1ο2-104), ἴῃ οἴοβοσ δστεειηθηὶ ἢ ὅτ, ργοροβεὰ “ ἴ86 Ὀογάεσ οἵ τῆς Απιοσί(ε5 
ψετὰ ἴτε Ἐκοπε5," ἄς. 

1 Κηοῦ,, Οτονεὲ (221.), Εἰ. (1, Μὕἷ8. 5. ν.), ὍΪ. (ΝΟ. Ρ. 209), Βε., αἱ. Ῥεβοσὶρ- 
ὕσοῃϑ οὗ [ῃς Νφὺ ε5-ϑαζᾶ, Βοῦ,, 8.3. 1,. 18ο {; Βοπυθετῖ, Αἰ δέφα, ἰδ, Ῥ. 443, 447 ΒΕ. 

7. 8εε ΒυΏΙ, σεε, δεν Ξἀονείεν, Ὁ. 34 ἴ. 
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ἃ βουῃὰ οοττεοϊου ἰῃ Ἡοῦτεν,. --- Ῥ055] (Θ5ΑΜ ε ἐπὶ τῇς πέτρας, ρΥΟΌΔΌΪΥ οὐτ- 
τεοϊΐζοη οὗ ἀπό. Α τεγπιΐπυβ δὰ 4υεπὶ 15 ἰπαἰσρεηβδῦ]ε; Ὁ ἴῃ »θΌΓΙ πιϑῪ δδϑὶῪ 
Βανε οτίψίηδϊεὰ ἰῃ ἀἰττορταργ. Νῆε βμου!ὰ δοσοζάϊηρ!ν τεβίοτς (Ὡς ἴοχὶ ἃ5 

ἔοϊϊοννβ : ΠΟΡΌΥ ῬθΌΓΙ ὈΝ2 Ὃ» ΠΌΡΌΘ ῬΟὝΜΠ 122). 
Οπ ἴδε ΕἙἀοιιϊζεβ, δες Ε. ΒΒ], Οσεεολέελίε ἀν Ξάοηείίεν, 1893. ΤῊς Ὡδιης 

Οὐουτβ ἴῃ ἃ ραββᾶρε οὗ ἴῃς Ῥαργγὺβ Απαβίαβὶ, ὑγῇεγε ρεγηιἰββίοῃ 5 δεϊκεὰ ἴοσ 

Βεάανίη οἵ ᾽4-ἄμεν»ιᾳ (Εἄοπι) ἴο Ρμ855 ἴῃς ἰγοπῖίες (ογῖγεβϑδ αἱ 7 "-ξ (ϑυςσοίῃ) 

ἴο Ραβίυγε (μεῖς ἤοοκβ ἱπ ἴμε Πε]48 οἵ ἴῃς Ῥῃμάγδοῃ; Μάϊ)ες, “σέφη μ. Εειγοβα, 

Ῥ. 135. [ἡ ἴῃς Αδϑυγίδη ἱπβοσίριϊουβ ἰγοαυςηῖγ; ϑοῆγαάετ, ΑἸΑ 73. Ρ. 149 ἴ. 

-τ Ὁ3Ὁ» πῦ)}Ὸ] ὅριον τοῦτο τῆς ᾿Ιδουμαίας (1,Δἱ., γμαάασεαε) ἀνατολικόν, Ῥτο- 

οοΡ.; οἴ, αἷἰΞξο 1 Μαςς. ςσὅ. Εοῦ. (3.3. 1. Ρ. 120) ρτοροβεά ἴδε ᾿ΐπε οἵ οἰ βς, 
ΘΕΗγ ἴο ἃ μυπάτεὰ δηὰ Πῆγ ἔεεῖ μίση, νι μῖο ἢ οτοββ ἴῃς ΟἸοῦ ἴῃ δὴ ἱγγεζυΐαγ 
οὐγνε ἔτοτῃ ΝΥ͂Ν. ἴο 5Ε.., δεν οὐ εἰρβὶ πλὶϊεβ 5. οὗ ἴῃς Ὠεδά 8:4, ἴῃς ροίηϊ αἱ 

ὙΠ οἢ ἴῃς Αταραὰ Ὀγεακβ ἀοννη ἴο ἴῃς ἴοννεῦ ἰενεὶ οἵ τς αδμοσ. Βαυϊ ἀρατῖ 
τοπι ἴδε ἕδος ἐμαὶ [ΠΪ5 5 πὸ 2455, ἰϊ [415 νυ ἢ ἘΟ.᾽5 ἔαϊβς ἰάἀεπιϊβοαίίοπ οἱ 
Κροάεβῃ (Αἰπ εἰ-γεῖθε ἢ). Τῆς ἀεδβοτίριίου οὔ ἴβε Ὀουπάδιυ (Νὰ. 348: 

705. 1.51.2) τεφυΐγεβ ἃ ρ855 οὔ δ ἴἴΐπε Ὀεΐνεεη ἴῃς βουΐϊμπετη εἐπὰ οὗ ἴῃς Πεδά 

8εᾶ δηὰ Καάεβῃ ('Αἴῃ Ουάεῖ5). ΤΒς σοπαϊτίοηβ ἀγα Ὀεβὶ (1 6] }1εὰ ΌΥ ΝΑῸ ε5- 
ϑεία; Νδαῦ ἵδη Μᾶν (ΝΠ βου, 2083. 5. ν.) 15. αἷἰϑὸ ροββίυϊε. Ν. δζ- Ζαν εἴγε 
(θὲ ϑδυ]ον) ἰδ πιυςἢ ἴοο ἔα ποτσίβ. ---- » Ὁ] ἰ5 υπἀεγβίοοά ἃ5 ἴῃς πᾶτης οὗ πε 

Ἑάοπιῖϊε οαρίϊαὶ], Ῥεῖτα, Ὁ Ῥτοοορ., Ναϊδῦ., (]ετ., Εοβεππι., Εν. (ΟὟ ἰ. 

Ρ. 338); ϑ1υά., Βε., (455., Οεἴϊ., αἱ, Τβὸ δαυΐϊναϊεπος οἵ ἴπΠε πατηεβ ἰ5 βεάυςο- 

ἔνε, Ὀυϊ τῆς Ἰἀεπεποδίίοη μ85 πὸ τῆοτα βυδβιίαπιϊαὶ Ὀαβῖὶ8β. ΤῊΣ ράββαροβ ἴῃ 

ἩΥΒΙΟἢ 5εῖὰ οοουτα ([υἀ. 1852 Κὶ. 147 15. 161)" 411} Ξεεπὶ ἴο ροϊπὶ ἴο ἃ οἰ Εῦ[ πεὰγ 
ἴδε βουΐϊπεγῃ ἐπά οἵ ἴῃς Ὀεδὰ ὅεα; νὰ πιᾶὺ ρεῦδδρβ σοη)εοΐατε ἴΠαϊ ἰΐ νγα5 ἴῃ ε 
τοοάετῃ 65- ΘΔ ΠΘ ἢ, ἃ Ὀδτς πὰ ἀ4 22] ΠΡῚΥ γὨΐτε βϑαπάβίομς ρῥγοπιοπίουυ δ ἴβου- 
βδῃὰ (εεῖ Βίχῃ.ἵ 

Π. 1-δ. Τὴο Απροὶ οὗ Ὑδαν οι Κ0685 ἀρ ἔτγομι ΟἾ]ρ8]; ἢ6 ὑρ- 
Ὀγαὶὰβ [10 Ιδγδϑὶἑίθα ἔὺΣ δρασίῃρ [10 ΡῬΘ0}]6 οὗ [89 Ἰαπὰ, ἀπὰ 
ξογϑίθ]18 [10 οομδθαπθηοθθ. Οτὶρσὶπ οὗ [16 πδπὶ0 ΒΟΟ ΐπι. ---- Τηαιὶ 
215 15 ἴο θὲ Ἰοἰπεβά ἴὸ 1 8 ΠΟ βεηθγα! ν τεοορηϊζεά ; 2" Ὁ ̓ς τῇ 6 
διιίίηρς οἰοβε οὗ ἴμ6 δοοουηῖ οἵ ἴῃς σοπαιεϑὶ ἀπά βϑι]ετηθηΐ ἴῃ οἷ. 
1; 255 ξοηηθοῖβ οἢ. τ ἢ (6 ΒοΟΟΚ οὗ Τυάρεβ (255), ἀπὰ οχ- 

ῬΙαίηβ ἴο ἃ5 ἴῃ Ψψῇηαΐῖ β86ῆβε δηὰ στῇ ψνῆδὶ ἰηιεητίοη οἢ. τ νγγᾶ5 
Ῥτεῆχεα. --- ψεῖβε "5 [ῃ6 σουηίεγρατι οἵ 705. 18' (Ρ). Ιβτ8ε] 
Ὀεΐπς ποῦν ΗΓΠΆΪΎ ἐβιδ Ὀ}Π]5ῃ 64 ἰη (άπαδη, ἴῃς τεϊϊρίουβ σεηῖγα ἰ5 
τδηβίειτεα ἔτοπι ἴπμ6 ρῥ]δίῃβ οἵ 7 6γίομο, νῆθτα (ΠΕῪ ἤτοι ραϊποα ἃ 

Φ 15. 4211 ἰ5 ἴοο ἱπάεβηϊϊε ἴο Ὀε ἰακεὴ ἱπίο δεσουηῖ. 
ΒΩ], οὔ. εἰΐ., Ὁ. 20. 

Σ Ννε., νεῤ., Ρ. 215; Μεγ. Καε,, 514., Βυ. --- ἴῃ Ρ, 181 τηυδὶ οτὶ σία! μανς 
βἰοοά Ὀείοτγε 141-5 (Νε., Ὠ1.). 
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Τοοϊῃοϊά ἴῃ γγεβίεσῃ Ῥαϊεβιίῃης, ἴο ἃ βϑαποίιασυ ἱῃ (ῃ6 ποδὶ οὗ ἴῃς 

Ιληὰ. Τῆΐβ οὔδηρε ἰ5 Ξἰρῃδ σε Ὀγ ἴῃς τετηοναδὶ οἵ ἴδε Αηροὶ οὗ 

Υδῆν θῇ," ἢϊ5 ργαβθησα τηδηϊ εϑιεα ἴῃ οτγδοῖὶς δηὰ τῃθορἤδηΥ, ἔγοτῃ 
Οἰϊραὶ ἴο τῇ πϑὺν ΠΟΙΥ ῥὶδοθ, ψῃϊοἢ, ὉΡΟῚ ἢΐ5 ἀρρθάγδῃσε ἴπεσα, 

5 σοηβοοτδίθα ὈΥ βδοτῆος (ν.). Τῆς (ταηϑίε οἵ ἴπε σεϊϊρίουβ 
σξηῖτε ἴο Βεῖμ6] πᾶτε ἴῃς δπὰ οἵ ἴδε ρεποά οἵἉ ἱηναδίοῃ, ἃ5 ἴδε 

Ῥτεοθάϊηρ ρετοα οἵ τηϊρταϊίοη επάθὰ στθ ἴῃς αποδιηριηδηΐ αἵ 
ΟἸἸραὶ (105. 5.5.3). γνγῇαι βιδηάβ θεΐνψεθη (ν. 55) ἰ5 ἰὴ βυδβίδῃηςς 
δηὰ ἰοσπὶ βιτ Κι πρὶν αἰβδγεης τοῖα οἷ. 1, ἀπ Ὀεᾶτβ ἴπ6 βίδιηρ οἵ 
πε βοῆοοὶ οὗ Ηδῦτγεν ἢἰβιου ΟΡΤΑΡὮΥ οι, ἴογ δοκ οὗ ἃ τῆοσε 
50 140]6 ζϑῆθγαὶ πᾶπηε, νγε 9411 Πευϊεσοποιηῖς. 7 [ἰ ἀοεϑ ποῖ Ἔχδοῖγ 

ἃστοα ψῖῖ 25, Ἠονανοσ, 51}}} 1655 ψῖτ 25.21.5, Δηα οὐ “χίθγηδὶ 

διουηάβ ἰϑοὸ σδηποῖ Ὀὲ δϑοσ θεὰ ἴο ἴῃς δυΐμοσ οὐ ἴμαὶ [ηἰτοάυο- 
ἴοηῃ ἴο ἴῃε Βοοῖκ οὗ ᾿πάρεθ. [1 ἀουθῖ]εβ8 οοπγθ5 ἔσο ἴῃε πδηὰ 
οἵ ἴδε δαἀϊῖος ψῇο ἱπιγοάυσεα οἢ. 1 ἴῃ 115 ρἷδοα. ἢ 

1. Ζλε Μερεσηρεν 97 γαλευελ] ποῖ ἃ ῥγορβεῖ, ὃ Ὀυιΐ, 85 δἰνγαγβ 

ἴῃ 7.4., Ὑδηνγει Ὠἰπιβεὶ 85 ἢῈ ἄρρεᾶγβ ἴο τῃθῃ ἴῃ Ὠυτηδῃ ΤΌΣΤῚ ΟΥ 
οἰμεινίθε 5ΘΏβ ΟΙῪ πηδηϊεϑὶβ ᾿ἷβ ρσθβϑθῆςα; οἷ. Εχ. 45 425 225 
Να. 205 705. κ᾽; 5ε6 Ἵοζῆγῃ. οἡ 6"), Τῆς ἀρρθάτγδηος οὗἉ ἴῃς 
»ηα δ᾽ σαξ (τὨΘΟΡἤΔΩΥ) δὲ Βεῖδεὶ ἰ5 ἴῃς βίη ἴμδὶ Ὑδῆνεῃ ψ1}} Πθηςσο- 

οσῖἢ ποτε τεςεῖνε [6 οσβῃρ οὗ ἢϊ8 ρεορὶε δηὰ πιᾶκε δϊἰπιβοὶῇ 

Κηονῃ ἴο ἴπεπὶ (Εχ. 205). }} --- γονι ΟἸζα!] 705. 4Ὁ 5 οἷ 2 5, 
10. 5, Βεΐπεδη τῆς ἰογάβ οὗ ἴπε ]ογάδη δηὰ 7ετίςμο, νῆεῖς τῆς 
Ιϑγδοὶϊαβ ἢτθὲ ποδιηρεα δῇεσ Ἵογοββίηρ ἴῃς τίνογ, ἀηὰ νῆστα, δο- 
οοταϊηρ ἴο 05. 95 το 5 Ὁ τ, [ΠΥ Ἰοηρς πιαϊηϊαηεαὰ ἃ βἰδηάϊηρ 
οΔΡ., Τῆς πάτο, ψῃοἢ οσουτθ εἰβονῆογα ἴῃ Ῥα]θϑεῖηθ, 56 6 ΠῈ8 

ἴο Ὀς ἀετγναα ἔτοπὶ δηςίεηϊ βίομε οἶγο θθ (οσοιλ]θ 5) ; ΜΒ οἵ. [05. 
4. Οἷϊραὶ νγὰβ, ἴῃ τῃε εἰμι οεηῖυτυ, ἃ τεαυδηϊεὰ βδῃοίυδι ; 

Απλοβ (4 55) δηὰ Ηοβεα (4᾽5 95 12.}) πᾶπιθ ἰΐ ψῖῖ ΒεῖΠε] δπὰ 

4 ((, Εχ. 2329. ἘΝ ε., Μεν., 514., Καε., Βυ., Κιιτ,, Ὁτ. 

 Βυ., Αἰελέ. μι ϑανε., Ὁ. 20. 

δ (ἀῷ νἱἀ.) ΒαΌΌ., ὈτιΞ., δῖα, ; 5ρεοϊβοδιγ, Ῥῃΐπεας, Μ1ΠέειἘὸάν. Ταρελ., τ. 

ΕΤΌΟ,, (885. --- Αἢ δηρεὶ, Τῇ, Αὐξ., ἃ ἴ3ρ.; ἴῃ πυπιδῃ ἕοτπι, ΕΡἤγθπι. 

[|ἰ Ἐχαπιρὶες οἵ ἴῃς Ἂεϑἰ δ 5 πηεηὶ οὐ δη αἰΐδγ αἱ τῆς βοεῆς οἵ ἃ ἱπεορῆδηγυ, αεῃ. 
1217. 654. 316... οὐ οὗ ἴῃς ἀρρεᾶγαπος οὗ ἴῃς Μεβϑεῆζογ οὐ Ὑδηνει, [χα 629 13156-30 

2 5, 24158..---ϑιοα γῖμεγ, Νν. ΒΕ. Θπιῃ, Αἰ οὐισίον ΟΣ δερείίσε, Ῥι. . Ῥ. τοϑ ἢ, 

Ἵ Βερτεβεηιδίοῃ οὗ Ε'} [1 5 ργοῦδῦϊε, [πουφὰ ποὶ οετίδίη, ἴμαὶ ἴῃς βάτης ρίδος 
5 πηεδπὶ πῃ 1 5. 716 τοῦ σα ἃς, 

99 ΤΏς ΕἸΥΠΙΟΪΟΡΎ Ρτοροβεὰ ἰῃ 705. 59 ἰ5 τὔοζε ἱηρεηίουβ ἴδῃ ρἰαυβίθϊα, 



58 0 0Ε5 

ΒεοιβῃςὈδ 85 ομς οὗ (ῃς οἰϊεί 5εδῖ3 οἵ Ὑδῆνεῃ γοσβῃὶρ. Μοάεγῃ 
ἐχρίογει πᾶνε ἰουπὰ ἰτᾶςεβ οὗ ἴῃς δηοίθηϊ πάπα ἴῃ ΤῸ (εἰῤαὶ 
δηὰ Βίτκει ΟΠ ῤυϊγεῇ. --- Ζ Βούλοί (Ὁ)7 ἴᾷες Ηδεῦτεν τεχῖ, ψῃ] ἢ 

ἷθ σοηῆττηθα ὈΥ̓͂ 411 ἴῃς νεϊβίοῃβ, Ὁ βοελένι, {.6., τὸ ἴῃς ρῥΐδος 

5 ΘΘαΌΘΏΓΥ 50 ἡδιημθα ἔτοπὶ ἴῃς ψεερίηρς ἴμεγα οὐ τη 5 οςοδϑίοῃ 
(ν.5)." [Ιπν.ἱ νε ἐχρεοῖ, μβοψενεσ, ἴῃς οἱάεσ ἤδῖης οὗ τῇς ρίδςθ, 

δ ἃ μᾶτῃης οὗ ρτεᾶῖεσ ποῖξ. ΤῊϊβ ἰ5 ρεγῆδρϑ ργεβεινϑά ἴῃ ἴῃς οοη- 

βαῖς τεχὶ οἵ (ὅ, ψῃϊοἢ Ὀεβίάε ἐπὶ τὸν κλαυθμῶνα (Βοςἢἱπι) Π85 σμδ 
το δΒεῤλεί αηα το τὴ6 ἀσμδέ οὗ Πεγαεί Βοομίηι (“ ξερεῖβ"᾽) τῦᾶν 
τῇδ Ὅς οοπηροϊοα πιὰ ΑἸΙοη Βδουτῃ (“ γΜεερίηρ Ττες ") θεῖον 
Βεῖμεὶ (Οεη. 355; 566 οἡ ν.). ϑίηπος, δοοογάϊηρ ἴο 705. 18' τοῦ, 
ἴῃ τἀ ότηδοὶς ννᾶ5 δἵ Θῃ]οῖ, οἵμοῖβ {Πιης τμαὶ Βοοἢίγη τηυβὲ ἢανα 

ὈΘΘῺ Πεοδὺ ἴῃηδὶ βαποίυαιγ. ᾧ Τῆς οτίρίηδὶ βεημθὶ οὗ ν.}" ψὰβ ὅδ, 

““Δη4 [ΠΟΥ 5δοτίβοεα ἴπεγε ἴο Ὑδῆνθῃ ᾽"᾽; 5866 Ὀεΐον, σα ὥε. ---- 

10, 7 δγομρλϊ γοῖ μῦ “γον ἘργΡ] 50 ἴδε σοηϊεχὶ δπὰ ἴῃς (ο]]ον- 
ἱπρ ἴεηβεβ σεααῖγε ; 3Η 7 τυΐὰ ὀγίηρ γος μῥ. Ὑμὲ (α]β6 ἴδῆβα 5υρ- 

ξεϑῖβ [παῖ βοῆς ψοσγάβ ἤανε (8]εἢ ουἱ δὲ ἴῃς Ὀερίπηΐϊηρ οὗ ἴῃς 

βϑηΐθηῃςα, ἀηα νᾶτίουβ αἴϊοιηρὶβ ἤανε δε ταδάς, Ὀδρίπηΐηρ τῖτῃ 

τῆς δποίθηϊ νϑγβίοῃμβ, ἴο ἢ]] (ῃ6 ἰδουηα. Τῆς πηοϑὶ 5διἰϑέδοϊοιυ οὗ 
ἴῆεβε ἰ5, 7 υἱρ σα γος αμπαᾶὶ ὀγομρά γος τῷ, ὅϑο.; ὉὈυῖ 11 15. ἠοῖ ἰπι-" 

ῬΟΒ6)016 τῃδὶ (58 ἱπΊργονθβ οὔ ἴῃ διῖδοσ. --- Ζ'ς ἀσημαῖ τυλέελ 7 
σισαγέ 1 γομ» γ)αζάλε»: τῇ 5 τϑίεγεμοθ ἴο ἴῃῇ6 οδῖῃῃ τηδᾶβ ἴο ἴῃε 
Τοτείδιμειβ ἰβ νεσῪ σοπηηοη ἴῃ Ὀϊ. (1 (5 τ 6}0.18.38. γ18 81. 11Ὁ.3} 
1οῦ 2651 ,8.} 205 4215.3.5. δς,) δηὰ ἴῃ εὐϊτοτίαὶ δάἀαϊτοη5 ἴο 
οἴδεν Ὀοοκ5 οὗ τε Ῥεηϊαίευοῃ (Ε}6. Κα. ; οὗ. σξεῃ. κοῦ Εχ. 135} 
32} 22} Νὰ. τ4}6 53 42}1}); δὶ τὴ6 ῥτοιηῖβε, σεη. 177 (1) 13} τ} 2465 
2818. αἶθο 1γ5 3.2 (Ρ). -- 7 εὐἱὰ πευεν σππμ τὶν ἀργέεηιδρη τοῦτα 
)7ομ ἴῃ τῃε Ἰρῃϊ οὗἩ νι ποῖ ἴῃς σονεηδηῖ ψἱτἢ ἴῃς ἰογείδιμοσβ )ι5ὶ 
ΒΡοΚεῃ οὗ, Ὀυϊ τμαῖ οἵ Εχ. 345, ἴὸ ψῃϊοῃ ἴῃς τεΐδγεησε ἴῃ ἴῃς 

(ο]]οννίηρ; ἰβ αμτη βία κ Ὀ]ς. --- 2, γον «ἀαϊ νιαξζέ πο {ε»»5} Ἐχ. 4412, 
τῆς σοτητηδηά τῃαὶ δοσοιῃρδηΐεα ἢϊ5 Ῥτογηῖϊδαε δηὰ οοηϑβιϊτ[αϊ65 ἴῃ 6 

οὈἸρμαϊίοῃ οὗἩ ἴῃε οἵπεσ ρατί. --- ῥά ἀστυμ ἐἀεὶγ αὐἰΐαγ:} Ἐχ. 44}, 
“Ρὺ}} ἀονη τπεὶσς αἰϊατβ δῃὰ βῃαϊϊοσ {Ποῖ βίοης Ρ1]1τθ ἡπαςςὀαλς) 
δῃὰ μεν ἄονι [Ππεῖγ σοοάδη ροϑβῖβ " (σελογαλ5) ---- τῆς βϑδογεα βγτὼ- 

ΦΤΎΒΕε υβςε οὗ ἴπε παῖς ἴῃ ν.Ϊ ἰ5 εχρίαἰηθὰ δ5 δὴ δηϊοὶραϊοη; ΒδΌΌ., Αὐρ., 
Ὅγχι., ΟἸδσς., διυά. 

Φ Τῆς εὐπιεπάδίου δείλε ἰ5 δἀορίεά Ὁγ Ἦν ε., Οσνιρ., Ὁ. 215; Μεγ. Καε, Βυ. Καὶ 
Ζ Ομ55., Βα., αἱ. ἡ ὉΪ. ου Ὀὶ. 1:ὅ. 



Π. 1- 50 

θο]98 ψῇῃϊοῖ βἰοοά Ὀεϑίάς τῇς αἱΐατϑ; οἵ. Πι. γ᾽ 125; ιτῖμοσ Ἐχ, 
235 Νὰ. 225 705. 232. - Υρμ λαὺς ποί ἀξεάφα νι» ἐργωιοβσφη] 
εἴ. Εχ. 225, Ὑῆε νογάβ Ἵοοηϊδίη ἴπε δυϊμοτ᾽5 ἠυάρτηεης οἡ ἴῃς 
(λίϊατε ἴο δχίθσιηϊηαῖα ἴῃς (δηδδηϊΐθβ, οἢ. 1. ---- ῥα! ἀαυς γοῖ 

ρπε 9) 8' ἀεη. 3.2; ὙγΥΠαῖ 15 (Π15 γοῦ πᾶνε ἀοῃφῦ ποῖ, ΝΥ δᾶνε 
γου ἀοπε τ 5)" ---3, 4π4 7 σδο ταἰα τον ἀπά ογβιδηα [ἢ 15 85 ἃ 
ἀεοϊαταϊίοη οὗ ργεβεηΐ ρύγροβε, βεϊμφ ἴὰ ονεσ δραΐηβι 7 σαϊά, ν.ὶ: 

1 5414 1 Ψ}1}} ποῖ Ὀγεαὶς τὴν νορδά ἢ γου, ψ}}} ἀτῖνε οαΐ [ἢ 658 
παϊίοηβ (Εχ. 34}; μας γοὺυ πᾶνε ἀϊβοδεγεὰ τ σομηηδηα ἴο 

ΤὭΔΚΕ ΠΟ ἴδσῃβ φῇ τἤδπ ; [Ππεγοίοσε 1 πάνθ ὩΟΥ͂ 450 584, 1 Ὑ71}} 

δοὶ ἀτῖνε ἴῃεπὶ οὐδ ἡ Βαῖ {{{π1}15 Δη ἘΠ Π6515 ἢδα Ὀδθη ἀεβίρπῃεά, ν. 

νοῦ Πασαϊν Ὀερίῃ 85 1 ἀοεβ, σμα 7 σο σαϊά, Ὀὰϊ ταῖμοσ, “ἀεγέ- 

γε 7 “αν, οτ, 50 7 ποῖν σαγ. ΤΙὶ ἰβ ργείεσδθϊε, (πεσγείοσα, ἴο τερασγὰ 

νι δ τείοττίηρ ἴο ἃ ρσγενίοιιβ ψαγηϊηρ 500 ἢ 85 05. 222 Νὰ. 225,1 

ἤτοτα ψῃϊοβ [6 ρδου]δσ ἐχργαβδίοη ἰῃ ν Ὁ 5. ρεγῆδρβ ἀετινεά. 

Ὑμδὶ [15 τἤχεαϊ γψγὰ8 πον ἴο Ὀ6 οαιτὶεὰ ου, ἀϊά ποῖ ηδεά, αἴδγ 

ν.Ὁ, ἴο Ὀε ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ ἀεοϊαγεά. ----7 ̓ ν τοί σ λογῆς ἐμ γομν 

οἰ (Ὁ }} 80 ἴῃε ἰεχῖ 15 αϑιδ!ν ΠἸ]εὰ ουὐ ἔτοτα Νὰ. 3.35, οἵ, 705. 

23,2 (ἃ φερμηγέ [δ] οὐ γουῦ ἢδηκβ). Τῆς τεχῖ, ψῃϊοΒ σδὴ Ὀς 
ἽΠΠΟγΑΙν τγαπϑαϊθὰ ΟὨἹΥ, “ῴεν τοὴδί δφ οἱαός ἴ0 γοίέ, ΤΑΔΥῪ Ὧδ 6χ- 

Ρἰαϊποα 85 δῇ υῃἱηιο!]ροηῖ δυσί ἀρτηθηῖ οἵ οπα οἵ ἴῃεβε ρᾶβϑᾶρεβ. 

Οἴμοι ψουὰ ἰγδηβαῖθ, ἰῇ Ῥᾶγα 6] στὴ ἢ (ἢ6 ποχὶ οἰδυβα, 2.» 

«οἱ δὲ γαξε 707 γοῖς, ὶ οἴ. 705. 233», --- πα ἠλεῖγ ροαῖς τοῦῇῖ' δέ ὦ 
“παγό ἴο γομ] Ἐχ. 342 233 Ὁι. γ, Νοῖ δὴ οσοδβίοῃ οἵ 5ἰῃ ΟἿ]Υ, 
Ὀυϊ ἃ σις οὗ Ξυάάξη δηὰ υηοχρεοϊεά σαυΐη ; οἴ, 15. 8." 15, δῆ ἢ 

5. “ἃ 5ρυίηρε δῃηὰά ἃ 5ϑῃάσε ἴο ἴθ ἱπῃδὈϊϊδηΐβ οἵ [επιβαίθτα. Αὐυ- 

δαβιίης, Ὠονγανοῦ, 3065 ἴοο ἄθδερ ψῇθῃ ἢδ ἰηΐδθιβ ἤοτα ἴΠ6 νεῖβα, 

““ΟΏΠ0114 οἰίατη ἀθ ἰταὰ Πεὶ νεηῖσγε ρεοοαῖδ.᾽" ]} ---4. Ζάσ 2εοῤίξ 
ὄγοξζε οἱ ἑἐμιο ἐρμαὶ τυφεῤίηρ] 21 τ 5. τι, ὅς. --- ὅ. Ζλεν ραῦε Τὰς 
2 .πεὸ τὲς πανι δοελῖίρι 1.6., εερετβ. ὙΤῇδ βυθ]θοῖ τᾶν Ὀ6 ἰῃ- 
ἀεβηϊῖο, ----“ο δε ῥέαεέ ροΐ τῴε πανις Β. ([5."}. 0ἘὨΚᾺ4Ὰ ρΐἴαςς Βοομὶπὶ 
5 ποῖ οἴπεγνίβε κῆονῃ. [ἴ 15 ρεσθΔρ5 ἃ [λγ- εἴσῃ δα εἰγτηοϊορίοαὶ 

Φ Ἐπ ΤΛῊ., ΟἸες,, Θοῆπι,, ΑΝ., ΕΝ. αἱ. πιὰ. 
150 Ἐ, Τηάιϊ,, α., 5οἤπι., Τταπι. --- [Ϊαη., ΟἸετ,, δῖυά,, ΒΑ., ἔδυπ5, ΚΙιὶ, ---Αρ- 

Ρἰἰςαϊίοη οὗἩ ἴτε ρυποίρὶς, “ Εταηφεηῖ ἤά ἐπὶ Πἀ65 ἐγαηραίωυσ εἰάθγι," 5οὮ τ). 
ΤΑΡαΌ,, Κε. 
ᾧ Αρυϊν;., ΟἸεῖ. (γε 4), [ἴἢ., Ετ, ΕἸ ΠἸΖϑ ἢ. 

' 8ὅεε ϑοδπι., φινμ. ἃ. 



6δο Τῦυσεβ 

εχρἰδηδίίοῃ οἵ ἃ πᾶτε Βεκδίτι (2 8. ς Ὁ) ;" οἵ. αἷδο τῇς νδ]]οῪ 
οἵ Βαοᾶ (5. 847), δηὰ ΑἸίοη Βαουῖῃ (εη. 355). --- Ζᾷφ᾽ «αενγί- 
 εω Τάεγε ἐο γαλιυελ] οτἱρίῃαὶ βεᾳαεὶ οἵ ν.". [{ 15 ποῖ ᾿πρτοθα- 
ὉΙς της τῆς οἷάει Ὠἰϑίοσυ τεϊαϊδὰ τῆς Ὀυϊάϊηρν οὗ τὴ6 δἰΐδσ δἱ 

Βεῖδεὶ, δπὰ ρεγῆδρϑβ οἴμπεγ [πίηρβ, ΝΜ Ὠϊσἢ να Ὀδοη βυρρίδηϊοα ὉΥ 
ν δα, Ῥαΐ [Π6ΓΕ 566 Πὶ5 ἴο Ὧ6 ὯΟ τϑάβοῃ ἴο στεραγὰ ἴῃς σοηϊοχί ἃ5 
80 ἵγαρτηθηΐαγυ ἴμαὶ [ῃ6 οτίρ᾽ πὶ σοῃηποχίοῃ δηά ἱηϊθηϊίοη οδηηοῖ 

Ῥε πῃδάς οι" 

ΟΙάες βοβοίδις τεραγάεὰ 21- δ5 ἃ ἰταρτηθπὶ μανὶπρ πὸ οοπῃσχίου Ὁ εἰϊμες 
Ψ Βαϊ ῥγεσεὰθβ οἵ γαῖ (οἸϊον" (Ζίερίετν, 7 ἀεοί. Αὀλαραΐ., ἰἱ. 1791, Ὁ. 295); οἵ, 

ταϊδεὰ ὉΥ ἴδε δἰ πα ]αγὶγ ἴπ ἴοπς Ὀεῖννοθη 2᾽0 δα δῃᾷ 25-- 16, 85 ἃ ρῥίεος ἴδε 
ἔτοτι βϑοϊὴς οἴμες οοπίεχὶ δῃὰ βεῖ πεῖε 85 ἃ ῥγεϊυάς, οζ ἰεχῖ, ἴο ἴμε (οἰονίην 

(ϑιυ4.). Αποῖδεν ροΐῃξ ψὩῖς ἢ νγα5 τη ἢ ἀϊδουβθεὰ ὉΥ φαεὶεῦ σοπιπιεηϊδῖοτς 
ἰς ψβεῖδευ ἴῃς ἐνοηΐβ Ὠεῖε τεϊαϊεὰ οσουττεὰ Ὀείοτε οἵ δίϊεσ ἴῃε ἀςφαίῃ οὗ 

7οβδυδ; βεε (]εγ., ϑοδπι., φερ 3, διυά, ---1. Οὐζσα]} ἀοςοταϊηρ ἴο ΕἾ. [05., σ»ξ. 
Υ. 1,.4. αὶ 20, ἴῃ ἴδε ρ]αΐπ Ε. οὗἨ [ετίομο, 10 βίδαϊα ἔγοπι ἴμαῖ οἱϊγ πὰ 50 ἔγοπι 
ἴῃς ]ογάδη; Ευδβεῦ. (0.53, 24.304 οἴ. 23366) ἀεβοτθε5 ἰΐ ἃ5 ἃ ἀεβετῖεα εἰἴε 2 Ε. 

τὰ. Ε, οὗ Γετῖςῃο, 581}}} μοὶγ ἴο ἴῃς ρεορὶς οἵ ἴμε πεϊρῃθουτποοά; οἴ, Ϊετοπιε, οὗ. 

1ο8, 12 (ΟΡ. ἱ. 696, εἀ. Ν4}}.). Α Οἰϊραὶ, ψ τ ἃ σατο ἰπ νυ Βΐοι τὰς τνγεῖνς 

8[0Π65 5εῖ ὑρ ὈΥ͂ ]οβῆυδ ννετε βῆονῃ, νγὰϑ5 νἰβἰϊεὰ ὉΥ ῥἱ]στίπιβ ἀοννη ἴο ἴῃς 71} οσ 

81} οςπί Σ Ζβομοκκε ἰπ τδός ἐουπὰ ἃ πιουπὰ οονετοὰ νυ Ἰάτρε βίοπεβ ἡ Ὡς 
ἴδε Ατδὸβ οα!]εὰ Τεῖ! εἰ αὶ (δΒεϊγἄρε τι, 7Ζοῤοργαῤάϊε εν τυεεί!, γογάσανιδαι, 
Ρ. 28); οἵ. Ουέτίπ, ϑανεαγίδ, ἱ. Ρ. 117 Ν., νΒο ἀϊβεονετεά ἴῃς τηοβαὶς ἢοοτ οὗ 

ἃ οὔτοι. Οοπάετ ἰἀεπιῆς8 ΟἿ᾽ραὶ νυῖτ Βίτκεῖ Οἰ δα γεῖ (ΟΔ 276, 58. 18 
Ῥβ5), πεᾶγεζ ἴο Εὐῖδᾶ (7 ες μο); 5εςε ΑΕ , ϑιαίενιερίς, 1874, Ρ. 36-38; 5}. 

Μενιοίνς, ᾿ϊ. Ρ. 173, 1091. ττ 8332. ὅΝ7 ν. ς Ὅ53; τῆς ατί. 15. ρεσῆδρβ δὴ δαάϊ- 
τίοπαὶ στουπὰ οἵ 5βυϑρίεϊοη. (5, ν "ἢ συ βίδα ἀπδηϊπιϊῖγ, ἐπὶ τὸν κλαυθμῶνα 
καὶ ἐπὶ Βαιθηλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ. ὃ ΤΉς ἢτϑῖ ννοτάϑ (οἵ, ἴῃε ρ]. Κλαυθμῶ- 

νεξ, ν.5) ΤΊΔΥ τΕΔΒΟΠΔΟΪΥ Ὀς βυβρεςῖϊεὰ οὗ Ὀεΐπρ ἃ ἰαῖεγ οοπίοτπιδιίοη ἴο 38 (ΝΥ ε.); 

Βυ. (Δέολμ, τ. ϑαπι, Ῥ. 21) τερατὰβ ἴῃς τεβὶ οἵ (5 8 ψεπυίης, ἀπὰ τεβίοτεβ 
ὉΜΎΦΥ ΓΣ ὉΜῚ ὉΝ ΓῸΣ ὉΝ Ὁ252Ὸ ΠΊΣΝ ΝΟ ρον, ΟΥΠΌῚΝ ΓΝ; 80 αἷἶδο Κιϊ(. 1 
συβρεοῖ μαἴ ὈΝΎΦΟ ΓΝ 18 τγεγεὶν δῃ δοοίἀεπῖαὶ ἀουθ]εῖ οἵ Ὀν Γ52.} Άψ οὐ σαὶ 
βἰξηίβοδῃος 885 βοπηείίπηεβ Ὀεεη δἰἰδοῃεὰ ἴο ἴῃς βρδος (Ν)Ό5) ἰπ ἴῃς πα α]ς 
οἵ ἴδε νεῖβε, 88 ἱπαϊςαϊίῃηρ ἃ ἰδοῦπα οὔ Ὀγεαῖκ ἴῃ ἴῃς ἴεχῖ; Ὀυΐ ἰξ 5. πιοῖα 

5. Αρρε]!αινε!ϊν ἃ κίἰπὰ οἵ ἱγεε, ὦ εἰγπιοϊορῖζεϑ ἰη ἴΠς βᾶπιε ννἂὺ ἰπ 2 5. οὍ3.. δηάὰ 
ῬΞ, 847, ἱγαπϑιδίηρ κλαυϑμών ἃ8 ἢεγε. Τῆς ρίαςε σαπποὶ Ὀὲ ἴῃς βᾶπ)Ὲὲ ἃ5 ἰῇ 2 5.; 
δε Ἰαίτεγ ἰ5 ἱπ τῆς νἱ οἰ οὐὁἨ 7ετυβαϊεπθ. ΗΖ. (}:-. 847, Ο ΚΠ. ἰν Ῥ. 107) ἰάεπδες 
τῆς νδ εν οὗ Βαοα νυἱτπ ἴῃς Βοοπίπι (Βεϊκαἰπι) οὗ ουὖὖ ἱεχί. 

Ἐ Κυεπεη. 1 58ες 243, 5. ν. 
ᾧ ἴῃ α ἴδε οὔ! βἰβῃβ δε οοπίμβεὰ ; Ὀυϊ ἀουθῖ]εβ5 πιεδηὶ ἴο δἰῃεῖίσε 41} δῆες 

κλανθμῶνα. 

ΙΙ Ζιεξίεγ ἐχργεβ5ε5 ἃ 5' πηίϊὰγ βυϑρίοίοπ, Ὀὰϊ τ Κ5 οὗ ἃ Οτεεῖὶς οοττυροη. 



π.ς όι 

ῬΙΟΌΔΟΌΪΥ οοππεοϊεὰ νὰ δὴ οἷος οὐ ἀϊβοτεραηὶ αἰνίβίοη οὗ ἔπε νεῦβεβ." -- 
57Ν] τῃς νογβίουϑ βᾶνῈ βυρρ)ἰεὰ νατίουβ Ὀερίπηΐπρβ ἔου ἴῃς βεπΐεπος ψνῖο ἢ 
ἀο ποῖ πιεεῖ (ἂς ἀϊθίσυϊγ. διά. αἀπὰ Β6. ψουἹὰ ἱπβϑεῦῖ "ΟΝ (1 ργοροβεὰ ἴο 
Ὀτίηρ γου υρ, ἃς.; οἵ, ΚΔ.); Βδιζοι. (λίεμε ἐχέρεί. Αγ τί. Αἐλνερίέσε, Ρ. 74) 
ςοπ)εοϊυγεά “1 ΠΟΡΝ ὍΘΝΥ Ὀ5ΓΝ ΠΡΟ Φο (πον ἔπτατο), οἴ, Εχ. 316. (δῃ, 

5ΟὉ, νος Πόοοτη. ἱπιργονεβ ὑροῦ ὈΥ͂ τεδαϊηρ ΠΟΣΝῚ ἴοσ ποῦν Ὅνν. ΤὨὶβ 

Εἶνεβ υβ δῇ υαπἰπιρεδομαῦϊε ἰεχί. Τῆς βρεεοὶ οἵ ἴῃς δηρεὶ 85, ἢοννενεσ, ἃ οδσηῖο 

οὗ ᾳυοϊαιίοῃϑβ δηά τεσηϊηίβοθποςβ, δηὰ ἰΐ 15 αἱ ἰεαϑὶ ροββί]ς τμαὶ [με δυΐμοτ Βοτα 
οορίεὰ Εχ. 3175. νἡΠουὶ οοττεσείηρ ἴῃς ἴδῶβε. Αἰϊετηρῖβ ἴο Ἔχρ] δίῃ ΠΝ σταπι- 
τοδτίς!γ (Κοοτάα, ὃ 367; Ὀτ.ὃ ὃ 27γ; Οε5.36 1071 4; Βα., 4].) ἀγε ἔοτοεά, απὰ 
ἀο ποῖ δοοουπὶ ἴος ἴῃς (οἸ]οννΐῃρ Μ ΣΝ, τ ΠΥ ἼΩΝ ΝὉ] σιαξφ οὕ πιο εῇεεί, 
σηρπμέ, α Κ 15.9) ἴῃ τε]ϊρίουβ βεῆβϑε σοτηποη ἰῃ [ετ. ΕΖ. Ὠϊ. ἀπά Ἰαῖοσ. --- 2. 

(Θ΄ ριεβεηῖβ ἃ ἰοῆρεσ ἴεχῖ, ργο δ ὈΪΥ δπιρὶ βεὰ ἔγοπι ἴῃς ράγα  ]εὶβ ἰῃ ἔχ. δηὰ Ὁιϊ. 

Ποοτῃ. δπὰ Βυ. (722Ζ. 1884, 211), οπ ἴδε σοπίγαγυ, τίη τηαὶ 385 85 θδθῃ 
δυτίσεά. ΤΈΘ “ βίηρυϊαν δ Π65|5,᾿ σπαξο 9 {δῦ ... ὀμέ ῥωά! ἀσιυη ἑλεῖν 
αἔίαν:, αἱ ὙὨΐοι Ποοτη. βιαπιθ]εβ, βιδῃα5 αὶ 50 ἱπ Εχ. 3415. 18. --- ΓΝ ἸΛΣΓ ΜὉ] 

ἴῃς ῬὨγᾶβθ6 [22 ΓΙ (ἀϑ0 4 }}γ Ὑνἱ ἢ ὉΡ οἵ τιν, βεσς Ψ Π 5, 88 ἴῃ τ 5. 11], ργοβοσίθα 

ἴεγπιβ ἴο᾽) ἀρραγῃθν οτὶρὶ παϊεὰ ἴῃ τπε τἰϊς ἀεβοτίθεά ἴῃ [ετ. 24186, οἱ, ὅπ, 1 ςἷ0, 

8ες ἴδε Ρδγδ}!]εἰβ σο]]εοϊεὰ ΌΥ Βοοματγῖ, μἤΠὲὶεγοξοΐεον, Ἰ. ἰὶ. ς. 33 ((. Ρ. 332 Β., εἀ. 

Ἐοβεππ,.), ὨΪ. ἰπ 32. 9. ν., “ Βαπα "; ἀπὰ οἡ ἴδε ργόθδῦ]ς βἰρπίβοδηος οὗ (ῃς 

τίϊε, ΝΥ. ΒΕ. ϑιπν, Αεἰϊσίονε οΥ δερεῖτες, Ῥι. ἰ. Ρ. 461 ἔ.; ἔατίμει, Ν]εΐοη, ἴῃ 

ΖΑΤΕΨ. χὶϊ. 225 6. Οη [δε εἰγπιοορυ απὰ βἰρηϊβοαίίΐοη οὔ Γν2 866 οἱ 

2Ὁ, -- ΡΥ ὈΠΙΓΊΠ2]Ὁ} ΥΓΣ “ ΡῈ} ἀονη, Ρὰ}} ἴο ρίεοςϑ8, Εχ. 3418 1. γὅ τ2ὃ 
7.ὰ. ΟἿΒ. 80. 81 2 Καὶ, 2313, οὗ ΠΒουβεβ5 ([5. 2210), ἴονγες (]υἀ. 89. 17), οἰτί65 
(}ετ. 435), ἄς. Τῆε αἰϊατβ ψψεσε Ῥγοῦ δου Ὀυΐ οὗ βἴοηςβ, ἔχ. 2οῦδ 1 Μαος. 
444; ὙΤἹδε ίογῃ οἵ ἴμε νετῦ, «ἢ ῥγεβεγναϊίΐου οὗ ὁ δπὰ επάϊπρ ἐρι, αἰϑὸ 
Ἐχ. μμ|8, Βό. ὃ 930. --- ὉΠ ΦῚ ΓΝῚ ΠῸ] (ε53.36 8. 136, π. 2. --- 83, ΦΝ Ὁ} γ᾽ 

Ἐχ. 2358.39.80.8ὶ 312 211 7ος, 2413..18 Τχά. 69; ἐτεχυεπὶ ἱπ Εὶ (Βυ., Κίολδ, «. 
ϑασι., Ῥ. 159). --- ὈΛΣ 55 Ὁ5}] οἵ, Να. 3306 ὈΞΥΥΣ Ὀλτδ, 705, 2318 τσοὺ 
ὌΞΩ ὈΌΣΣΝΥ Ὀ2ΣἼΣ2. [Ιἢ νἱεν οἵ ἴδε δρρδγεηὶ ταΐεγεπος ἴο 118 τὨγεαῖ, ἰξ ἰ8 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ Ῥεβὲ ἴο οοττεοῖ [ὰὰ. ἴο οσοπέοτῃι ἴο Νὰ. ΝΥ Βεῖμον ΠΘΘῪ αὐτί ἀρστηθηῖ 

οσ ἰγδηβογίριϊομαὶ δοοϊἀεπὶ μ85 ργοάυσεα ἴῃς ῥγεβεηΐ ἰεχὶ 15 υαῃοοτίαϊπ, ΤῈΣ 
δποίεπι νεγβίοῃβ βεθπὶ ἴο πᾶνε τεϑὰ οἵ ρυεββεὰ Ὀνλχ οὐ ὈΥΥἼΣὉ, οἵ, Ὁ2ΩΝ ΥὙΣ, 
Νὰ. 33550; 50 6 εἰς συνοχάς ἷ ἐπὶ ἀριρμείίας, ἦε βγέσσγα, Ὦ, ἀοσίες, Φ, γΡῬΌ". 

διυά,, Βε., Ποοτῃ. νου] ἐπιεπὰ δοοοτάϊηρὶν; Ὀαϊ ἴπ6 τεδαϊηρ οὗἉ ἰμεβε νεῦββ. 
8858 (86 τρδεῖκβ οὗ ἃ Ὀδὰ (Ἰπουρἢ παῖυταὶ ἀπὰ οἱἁ) οοπ)εοίατε; ἴῃς ἰάεα ἴμυ5 

οοηνεγεα ἰβ ἴοο 5βεϊ-ενἀεηΐ ἴο 5υἱξ ἴῃς εἰηρμαῖὶς οοηΐεχῖ; πιούθονεσ, ἋΣ ἰ5 

πενεῖ ἰουηά ἴῃ ἃ 5βἰπιΐϊαν σοπποχίοη. ΑὈυϊν., σοηηεοϊίηρ ΟΥἽΣ νυ ἱ Ὑν “Βαϊ, 

ἰπιεγρτεῖεα " βῃδγεβ, ἵγαρϑβ, δηὰ [ἢϊ8 εχρίδπαϊΐοῃ 888 Ὀδεῃ τεσ η]} τενϊνεὰ ὉΥ 

Ἐτ. ΒΘ εἰζϑοι, Αὐεόν. δαρσ., Ῥ. 29 ἴ., ῥηγοίερονεδεα, Ῥ. Ἶ5 ἔν σοτηρατίηρ Αϑβϑγτίδῃ 

4 Τῆε ἔοσπηεῦ ορίπίοῃ νν8 τη πιδίπεὰ ΌὉῪ Μοτγίπυϑβ δῃη ἃ τηδην οἱ εν βομ οἶδτβ (566 
6 ε5., Ζελνηρεῤαμαε, Ὁ. 124); ἴῃε ἴπεοτν Πα ἰδίεϊὶγ δε τενίνεα ὉΥ ΟτγδεῖζΣ δηὰ 
οοηίγονεγίεαὰ ὉΥ δίάοῃ; 8ες 7άεοί. )αλνειδεγίολέ, ἵν. Ῥ. 18; ατάδεῖζ᾽ τεὐοϊμάεσ, 
Ἡοπαιεελγ. Δ Ο. “. Μὴ ἀ. )μάεπέλκνες, 1887, ». το3-2οο. 
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«αὐ, " ἴταρ, δρτίηψζε.᾽ Αποῖμες σουηρδγαιίνεϊυ δἰπιρὶς κοϊαϊΐου ψουϊὰ Ὀς ἴο 
Ῥτοποῦπος ὈΝῚΣ" (οἵ, Δ Εχ. 2118, Ἔβρ. 1 85. 2412), " δυπίβπιεη, ἵγαρρεῖβ. --- 
Ὁ.33} ἴδε ἔογπ οἵ [88 π. ῥζ. Ἰοοὶ (αςοῖ. Ρίςρ.) βίγεηρίμεπβ ἴῃς βυβρὶοίοη δαὶ 
1ῃε Ῥτοπυποίαϊίοῃ μδ5 Ὀεο ἀεῆεοϊεὰ ἰῃ ἔανουγ οὗ ἴδε εἰγπιοὶοργ. 

11. 6-ΧΝ]. 31. ΤῊΕ ΗἸΒΤΟΕΥ ΟΕ ΙΒΘΚΑΕΙ, ΙΝ ΟΑΝΑΑΝ 

ΙΝ ΤΗῈ ΠΑΥῪΒ ΟΕ ΤΗΕ Ϊ00Ε5. 

ΤΠ. 6-ΠΙ. 6. Ιεἰτοἀποϊίοι ; [6 τοὶ: σίου ὑσαρτοδίετι οὗ [}0 
ἰδίου. 

Αδεν ἴῃς ρχτιεδὶ 4556} ὉΪγ δηὰ 5οϊεπιη σονεηδηῖ δ Θῃδομοῖη (705. 
24:5), ΤἸοβῆυα 86η458 ἴῃ ρεορίς δνγὰν ἴῶ ὁσουρυ ἴπε ἰαπᾶὰς Ὡς ἢ 
πᾶνε Ὀδθη δ]οιιεὰ ἴο πεῖ (25). [βγδδὶ σοπίίησεβ δὰ] τὸ 
Ὑδῃνεἢ 49 Ἰοηᾷ 48 [οϑῆσα δηὰ ἴῃς βυγνίνοτβ οἵ ἢὶ5 σεποζαίίοη ἰἷνε, 
Ῥυϊ αἴζογ 1ΠῸῪ μάνα ραᾶβϑεα ἀνᾶγ, δηά ἃ ΠΕ φΕηΘγδιΟη σΟΠΊ65 ὕὉ 
ΨΠο πᾶνο ποῖ β8εεὴ ἴπς ργεδὶ ἀδ᾽ἰνεγδησθβ δηὰ νἱοϊογίεβ οἵ {πεῖς 

(οί, τῇς πεαϊπεηϊζίης οἵ Ιβγαεὶ θερίηβ (ν.7:). Τῆς Ρεορὶς περ- 
Ἰεεῖ Υαμινεῆ ἴον ἴῃς ννογβῃϊρ οὔ τῇς Βαδὶβ δηὰ Αϑβίασίεβ, ἴπε ροάβ 
οἵ (ἰδμαδη (ν..}.:}8). Ὑδῆνθῃ νἱβἰϊθ ῃἰθ δῆρεσ ἀροη τμεπὶ ὉΥ ἴῃε 
παηά οἵἉ {πεὶγ ἴοο8 δηὰ {ΠῈ} ἀγὲ ὈὉσουσῃῖ ἰπῖο στεαῖ βιγαὶῖς (ν..). 
Αποη, πιονεὰ Ὁγ τΠπεὶγ σγοδηβ ὑπάεσ ἔογείρη ἵγγάηηγ, ἢς ταῖβθ5 ὉΡ 
ομαπηρίοηβ ψῆῸ ἀοἰίνετ τηδιὰ ; Ὀὰϊ ἴΠεγ ἀο ποῖ ὄνθὴ ἴπεη ἂρδῃ- 
ἄοη ἴῃς νοσβῃὶρ οἵ οἴμοι ροάβ, ἂἀπὰ τῆς ἀδαῖῃ οὗ τὰς Ἰυάρε ἰ5 
Δἰνγ8 ἃ β'βῃδὶ ἴοσ ἃ ψουῦβῈ τγείαρβς ἰῃηίο Πεαιῃεηΐβπι (ν. 53). [πῃ 
ἱπαϊχηαιίοη αἵ {18 ἰπουγα ]α. υπίδ Π] 655, Ὑδῆνε ἢ νον τμαῖ ἢδ 

Μ}] ποῖ σοτηρίεῖς ἴῃς δχρυϊδίοη οὗ ἴῃς ρεορὶθβ οἵ ἴῃς ἰδηά, Ὀυϊ 
ΜῚ] ἰΙδανα τμθ τὶ ἴο ἰαπιρὶ [5γα6]. ΤῊς [βγδθ] 1165 ἱπίδστηδσσυ ἢ 

τι οῖγ πε ρῃθοιτβ δηὰ δάορι τπεὶγ τε] ρίοη (2--,5). 
ΤῊΪ5 ρεπετγαὶ ἱπιτοάποιτίοη σοηῃίδίηβ δη ἱπιεγργεϊδίοη δηὰ ͵υάρε- 

τλθηϊ οὗ τῆς Ὠἰδίοτγγ οὗ ἴῇς νῇοϊες ρετοά, Νῃϊοἢ 5 ταρτεβεηῖϊεα ἃς 

“8Δῃ δἰπιοϑῖ συ γιμηλοδὶ δἰϊεγηδιίίοῃ οὗ ἰἀο]αῖσυ δηὰ βυδ)υραϊίοῃ, τε- 
ἴχατη ἴο Ὑδῆνεῃ απὰ ᾿ἰρεγαιοη" Κ' ΤῊΣ πηοῖίνεβ ουἵ οὗ πϑϊοἢ ἰΐ 
ἰ5 σοηδίπιοῖοα γράρρθᾶγ ἰῃ τῆς ραγτίουϊατ ἱηϊτοάποίίοη ἴο [ῃς 5ἴοσΥ 
οὗ φᾶς οὗ ἴδε ]υάρεβ. Α τγρίοδλὶ Ἔχϑιῆρὶε ἰ5 2.5: Γῆς [βγδεὶ- 
1:68 ἀραῖῃ αἀἰὰ ναὶ ἀἰβρ᾽εαςεὰ Ὑδῆνεη, δηὰ Ὑδῆνθἢ ρὰνς Ερίοη, 

κίηρ οἵ Μοδῦ, ρονεσ ονεγ ἴϑγδθὶ.. . .. Αἀπὰ τῆς [βγδε 65 βεσνεὰ 

ἊἜ 

4 ναϊχςο͵ δέῤίμελε ΤΑφο ορίς, 1835, Ὁ. 1τϑ:. 
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Ἑξείοη, Κίηρ οὗ Μοαῦ, εἰρῃΐίθεη γεατβ. Αηά ἴῃς [β5γδβ} 65 οὐὶςὰ 
αηῖο ΥΔηνοἢ, δηὰ ἢς ταἰβεὰ τπϑτὰ ὑρ ἃ ἀεἰίνετεσ, Εμυὰ θδεῃ ὕετα, 

ἴῃς Βεη͵απιῖῖε, ο. Οοιαρᾶτγε 41:1) (Οἰμηῖε}), 4. (Πεθοσδῃ), 12} 
(ϑαπιβοῦ). [Ι͂η 61:5. 1:0 ((ἰάεοπ) δπὰ τοῦ (7 ἜρμΈΠ8}} τῃῈ τῃδηλς 
5 ἀενεϊορεαὰ δἱ ργεδῖεσ Ἰεησίῃ, ἴῃς Ἰαίίοσ ραββᾶρε Ὀεὶηρ οἱ οβ ον 
ΡΑγδ]]εὶ ἴο 2΄- 256. [1 15 οἶθασ ἴτοπι ἴῃ6 ργογηίηθηος ρίνεῃ ἴο ἴῃ6 

Ῥτγαρπηδιίβιη τῃδὶ ἴῃ6 δυῖποτ᾽ 5 αἰπὶ νγὰ5 τόσα] δηὰ τσοϊϊρίουβ σαί 
ἴδῃ Ῥυγεὶγ Ἠἰδιοτίοδὶ ; τ Ἰεϑϑοῦ οὗ ἴῃ ἰβίογυ ἰ5 ἴοτ ἢἰπὶ τῆς 

οδίεῦ τηϊηρ ἴῃ ἴῃς Ὠἰδίοτγ. Ὁ Ηδ ἢδ5, ποννενεσ, σοηϊθηϊθα ἢ πΊβ οὶ 

ψῖτἢ εἰ ρ ἢ δϑίζίηρ ἴῃ 6 ̓οβϑοπ ἴῃ 15 νὰν, δηὰ [5 Παγὰϊν τουσμεὰ 
τῆς 5ἴοτγίεβ ἰμειηβεῖνεβ. 866 ἔστ μεσ οἡ 275 

Τῆς ἰηϊγτοάυοιϊίοη, 254-35, ἰ5 ποῖ Ποπιορεπθουβ. (Ἡ. 25} 15. ἴῃς 
ττδηβιτίοη ἔγοπι [Π6 Ὠβίοσυυ οὗ ἴῃς σοπημεϑὶ ὑπάθσ [οϑῆσα ἴο [παῖ 

οὗ τῆς ]υάρε5, δῃὰ ἰ5 Ἰουπά, τ 5 ρῆς νατίδιίοηβ, ἰῃ 105. 2455. 

4150. [Ιπ ν.Ξ ἴνο νΟΥῪ δἰ πη αγ δοοουηῖα πᾶνε Ὀδεη ἱητἰπλδίο 
οοπθὶπαὰ ; μα ἴῃ 253 4.1.5 ἐταρτηθηῖβ οὗ δὴ ἱπάθρεπάεξηϊ πδγγαῖϊνα 
(7) αἴ8ο βηἴεσ ἱπίο ἴῃς σοπηροβίτίοη. 

Οἱ ἴδε δπαϊγϑβὶς οἵ 25-- 30 58εε Βεσίβεδυξ, ρ. νἱῖ]ϊ. {,, χῖχ. {,, 5 Β΄., εβρ. ὅι ἢ; 

Βυάάε, Αέοδδ. μι δαγνιν Ρ. 92-94, 155 Η΄.; Ε. Μεγεν, ΖΑ͂ 7 Κνθ. ἱ. Ῥ. 144; 

Κυεηςη, ΔΠΟΟ, ἰ. Ρ. 338 6; ΚΙικζεὶ, δέμα. τ. Αὐστδ, 1892, Ρ. 51 Β,., Ο 44. ἱ. 2. 

Ρ.- 51. ΑἸ ουρ Κυεπεη, αἴτεν βεϊτίηρ δϑίάς ν. δ. 17 85 ἱητεγροϊδιίοπβ, ἤπὰ5 ῃῸ 
διουπὰ ἔοτ ἙΒδ]επρὶπρ ἴῃς ἀπτν οὐὨ 211-33, γνΒ] ἢ ΠΣ ἀϑοσῖθεβ ἃ5 ἃ ὑῃο]ς ἴο ἴῃς 
Βευϊετοποπιῖς δυΐμοτς, ἴπε σοπηροβίϊε οπαγαοῖεσ οὗ ἴῃς ραββᾶρε 15 τεςορηϊζεά ὉΥ͂ 

τηοβῖ σεοεηῖ οὐ ἶοβ. [ἰ 15 ενϊἀεπξ ἰπ [πε ἀρ) ϊοαϊίοη οὗ αἰπηοβῖ Ἔνεσ οἰδυβε; 
οἵ, ν.3 νὴ ν.1δ, ν᾿ 6 (ῃς ρανε ἴπεπὶ ἱπῖο ἴῃς ρονεγ οὗ βροἱϊεσβ) νι ν. Ὁ 
(ΒὨε 53ο]ὰ τπεπὶ ἱπῖο ἴῃς ρονεῦ οἵ {πεῖς ἐπεπιΐε5); ν. 18. ἢ ν 185. ΤῊς οματ- 

δοῖεν οἵ ἴδεβε ἀουῦ]εῖβ ροϊηῖ5 ἴο σοτηροκίίου (Βι.), ταῖμεσ τπδῃ ἴο εὐϊϊοτίαὶ 
εχρδηβίου οἵ ἰηϊεσροϊδιίοῃ. ες Ἵοδῃ βεραγαῖς ἴνο ρδᾶγα]]εὶ δοσουπῖίβ, ἐδ ἢ 
οὗ ν βίο 15 δἰπηοϑὶ οοιηρ]εεὶν ῥτγεβεσνεᾶ; ἴῃς ἵνο ἃγε, βονψενεσ, ἱπ πουρδῖ 
δῃὰ ρῆγαβε 80 τωυοἢ δἰἶκο, ἀπὰ ἴῃς 5Ξἴ}γ]ς οἵ ἴῃς τεάδοῖοσ 80 5ἰπηῖϊας ἴο ἴμαΐ οὗ 
Βοῖι, ἴμαῖ ἴῃς ἀπ γϑὶβ ἰ5 ἀϊβῆου: ἀπὰ ἀουθιία!. ΤῸ οπε οἵ {μετ (Ε)) τοδὺ ὈἊ 

δϑβοϊριεὰ 26. 5.10. 18. 14. 16. 17.30.31] ΤῊ Ϊ5 15 ἴῃς ῥγίποὶραὶ παγγαῖϊΐνε δηὰ ἰ8 ἱπίδοϊ, 
Ἰαοκίῃρ ΟἿΪΥ ῥεγθδρβ βοπια βο ἢ ψογὰβ 85, “Απὰ ἴῃς [βγδ}}}ῖε5 ογίεὰ ὑπο 

Υδμν ἢ " (οἴ, 316), Ὀείοτε 216. Τὸ ἴδε οἵδε δεϊοηρ 27. 13: 140. 15.18.19. ἴῃ ΒΊΟΝ 
ἴμιε πεχυβ Ὀεΐννεξη ν.ἴ δηὰ ν. 18 15 νγσαῃτηρ, μανίηρ Ὀεεη δυρρίαπίεά Ὀγ ἴῃς νογὰ 5 

4 Τῆς Ὀοοϊς ἰ5, 85 Βει155 βᾶγ5, “ αἷς παι! οῆα, υπὰ πυτ ἱπ ἀπάσεῦ ΕΌστὰ νοῦρε- 

τεῆς Ρτγεάϊρι εἶπες Ῥγορῃείςῃ, ἀδσ υπὶ 5ἰοἢ πεῖ ἀδ5 ἐτεϊης νεβε υηὰ Ψετ- 
ἀεγθεῃ ἰῃ ἐγβο;γεοκεηάες νν εἶβε ἀθεγηαπα Ὡθῃπιεη 88 }" (Θεά. ἄ. Αἠεπ Το, 

ὁ, 375.) 
1 0 188 τεϊδιίου Ὀεῖννεεη [ος. δῃὰ 7. 5ες θεῖον οἹὨ 25. 



64 ΤΌΌΟΕΒ 

οἵ Ε. Μετιςξεῖ 5 δὴ δἀάϊου Ὁγ ἴῃς ἰδϑὶ εὐϊῖον (Ε)." Τῆς 5βεοοπὰ οὗὨ ἴῃεβς 
εχδὶ δἰ 5 ἰὨτουρσπουΐ ἴῃς ρεουϊατίτϊε5. οἵ οοποερίζοῃ ἀπά εχργεβείοῃ τί ἢ νῈ 

Βπὰ ἱπ ἴμε Ὀευϊετοποιηῖς βιγαία οὗ ἴῃς Ἡδχδίθυο ἢ; ἀπά ἴῃς ᾿ευϊετοποσηὶς 

τὰὺτϊϊετβ ἰπ ἴῃς Βοοῖὶς οὗ Κίηρϑ, ἃ5 νγεὶ] δ5 ἴῃ ἴῃς Ἰπἰγοάποιίομβ ἴο ἴῃς 5ἰοτίςβ οὗ 

ἴδε βενεῦδὶ Τυᾶρεβ, δηὰ πιὰ Ὀς σοη βάση δβογίρεά ἴο ἴῃς βᾶπηε β.ὸβοοὶ. ΕῸΓ 

Ῥγενιν, δηὰ ψἱπουὶ αἰϊετηριίηρ ἴο ἀεῆπε ἱΐ5 τεϊαϊΐοι ἴο ἴῃς οορμπαῖς ρμαγῖβ οἵ 

Δι. δῃὰ [ο8., [Ὠἰ5 εἰετηθεηῖ ἱπ ἴῃς Ὀοοῖκς Ψ}1}} μεῃοείοσι ἃ Ὀς ἀεδὶσπιαϊεὰ Ὁγ ἴδε 

δἰσπαΐυγε Ὁ (Βευϊετοποτηὶς δυΐπον οὗ [υγε5). ΝΠ σεπεγαὶ ἀρτεεηεπὶ Ὀε- 

ἔνεεῃ ἴῃς ἰηϊτοάποιίοηα οἵ Ε ἀπὰ Ὁ, ἴμεγε ἂς βρεῖς ἀἰβεσεηοεβ οὗ τεργε- 
βεηϊδιίου ὙΠ ἢ 5που]ὰ ποῖ Ὀς ονετγϊοοκεά. [πῃ Εὶ ἴῃς βίῃ οἵ [5Ξγαεὶ ἰ5 ἴῃς 

ΨΟΥΒΗΪΡ οὗ ἴῃς Βδα]8 δπὰ Αϑβίαγίεβ, ἴῃς ροὰβ οἵ Ραϊεβιίίης (218); ἰπ Ὁ ἴδε 

δαοριίοῃ οὗ ἴδε τεϊϊρίοῃ οὗ ἴῃς βυτγουπάϊηρ παίϊοησ (ν.}3} οὗ. το). [π Εὶ {δεν 

ἃτε ἀεϊϊνετεὰ ἰηΐο ἴμε Βαηὰ οὗ μ᾽ υπάσγουβ (οὐδ᾽ ν.} 4); ἰῃ Ὁ 53ο]ὰ ἰηΐο ἴῃς 

Ῥονεῖ οἵ ἴπε δηεπιΐεβ Ψγῃ0 βυττουπὰ (δεῖ (ν.1Ὁ. 15). ψ 1 ψΙΟὮ σοταρατςε 312 
(Μοδθ), 6 ἢ. (Μίἀΐαη), τοϑδ. (Απιιποηλ, 1.3 Η. (ΡΠ ἰδεῖπ 65). [ἢ Ε ἴῃ 6Ὺ ἀο ποὶ 

ΟὔΔΥ ἔδεὶς Ἰυάρεβ Ὀὰϊ ρεγβίϑὲ ἴῃ δροβίαβυ (ν.17), ἰπ σοηδεάθεπος οἵ ψϑὶο ἢ 
Υ̓δῆνθ ἢ τοβοῖνεβ ποῖ ἴο ἐτῖνε ουἕ ΔΩῪ τπῆοτς οὗ ἴῃς πιϊοῃβ ὑγυῃϊς ἢ [οδῆυα ἰεῖ 
αἀπδυθαυςεὰ (ν. 3.31); ἴῃ Ὁ ἃ τείοσπι ἀπάδυ Ἔδοὴ οἵ ἴδε ἡπάρε5 ἰ5 ἐο]]ονγεὰ αἱ 

δἰβ8 ἀθδίῃ ὉΥ ἃ 'ννοῦβε γεΐαρϑβε (ν.18.19), 1ῃ 238- χ᾽ (ταρπηεπῖβ οὗ ἃ {πἰγὰ βδουγος 

δῖς ἰουπά; ἢ οὗ. 2335. 12) ρῖνε δὴ δἰϊορεῖμες αἰβεγεηῖ ἐχρ]απαίίου οὗ ἴῃς ἰποοτα- 

ΡΙεΐδηςββ οἵ ἴπε οοπαυεβὶ ἔγοτῃ 221 318.4, πὰ ἃγὸ δϑογτίρεὰ Ὁγ Μεγ. διὰ Βυ. 
(οἴ. ΚΙκ) το τε δυῖδος οἵ οἱ. α ([).}Σ ΤἈε 1ἰδὶ οὗ παιίοῃβ, 38, ἰ5 τῃουρῆὶ 

ὉΥ ἴμεβς βομοΐατβ ἴο ὃς ἀετίνεά ἔγοτι ἴῃς βᾶπὶ|Ὲ βουζος, Ὀαϊ (5 5εςπὶ8 ἴο τὴς 

1655 ργοῦδοϊε; 2535 32 ἀρρεδγ ἴο πηὲ ἴο γείες Ὀδοϊκνασάὰ ἴο ςἢ. 1, ἀπά πεϊϊπεσ ἴο 
τεχυΐγε πος δαπιὶϊξ δἴϊεν ἴμετὰ ἃ ᾿ἰϑὲ ἰκς 38. ΤΉ5 |ϊ5ὲ, ψῃ ἢ σοττεβροπάβ τς 

105. 1355. ταῖμεσ ἴθδη ἴο 704. 1, τΤορεῖμεν ἢ 318,1 δὰ ἱποὶπθὰ ἴο αἰιγίθαῖς 
ἴο Εἰ, ψμοβε παιτγαῖϊνς νου]ὰ Ἰῃ θη τη: 259.3} χ14.8. 4, 325.6 Βεασ ἴῃς βίδιιρ οἵ 
Ἐ)ε ταῖμες ἴπαπ Ε, δῃὰ πιὰ πᾶνε 88 ἰμεὶγ ὑαϑὶβ ἃ ἴοχὶ οἵ {; 2533 412β γε 

τεἀδοιϊοπδὶ, μου ρσἢ ρεσῆαρϑ ποῖ ὈΥ [πε 5βδπηε πδπὰ. 

ΤΙ. 6-10. Τ|ι6 Ιεγδοὶϊίθα δοῖ]9 οὰ ἴμ6 Ἰἰαπὰδ δ᾽]οϊδὰ (μ6πι. 
δοϑιπα δηᾶ δὶ ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΥΑΣΙ 65 ΡῈ88 ΔΤΑΥ. ΤΊ ΠΟῪ Κι ΠΘΥΘΙοΙ. 
- 6. -- ][οβ8. 2εὮ. -- ελμα οὐϊεπείςεσα “6 ῥεοῤίσ, δ’. τὰς. οοποὶὰ- 

4 Βε.᾿ 5 δῃηδι γϑὶβ ἰ5 : Α 2116. 1. 6-19. Β. 21}. 12. 320-38 31-6 Α Ὀεϊοηρβ ἴο ἴπε ἔγαπιε- 
ννοτὰ οὗ ἴῃς Ὀοοῖκ, ἀπά ἰ5 ἱπίεγροϊδιεα ὮὉγ ἰΐϊ5 δυΐπον ἰπ ἴῃ6 οἱάεγ ἱπιτοάυσοι (Β). 
Βα. πιαίεγίδ!γ ἱπιρτονεβ ὑροη τῃἰ5: Α (-- θεαυϊ. δυῖῃοτ) 21}. 1Σ. 164-16. 18.}3. Β (-Ξ- Ε) 
4.8. 39.335 35.6; Α ἀπὰ Β Ψετε υηϊϊεα ὃν ἃ ἰαῖεγ εἀϊῖογ (ΒΕ) ψῇο δάάδὰ ν.ἕ7, 

Τ Εἰτϑῖ τεοορηίσεα Ὁγ Μενετσ, ΖΑ͂ 7}. ἰ. Ρ. 145. 

Ζ Μεγ..5 δηδ)γϑὶς (Ζ44 ΤῊΝ. ἴ. Ὁ. 145) ἰ5: }[ 2336. 310.3.δ, Εὶ « {--Ἤ 34) 380 316. 6. 6. 

(οοππηυκδίίου οὗ 105. 24196.3). Βυ. (ΑἸἸΚΔΔ κι δάπα., Ρ. 159 1) ἀϑοσίρεβ ἴο Εὶ 253. 

35. δ; 3} ἰ5 ἰηιξοάυςεὰ Ὁγ ΒΕ ἴο τεοονεῦ οοππεχίοῃ. ὍΤῆς οτὶρίὶπδὶ, ἀου1]ε55 γε 
οτίεΐ, ἔογπι οἵ “238- χ3 (Ἰπ Ξυθβίδηςς 7), σἂ αγαὶν ὈῈ γεοονετεα, Κι, τεξαγὰς "38 
313 (ρτοῦ. }) ἂς ἴ8ε οὔἱγ οἷά ρᾶγὶ οἵ τὶς ρᾶβϑασε; Ε' ἰ5 ποῖ τεργεβεηΐεα, Κυε. 

μῖϑο τη Κ5 3}-Ὁ δὴ εχίσαοῖ ἔσοτι ἂῃ οἷος βσοῦγοε; 228 36 (οστῃ ἴῃς βεϊτἰπρ φίνεη ἰϊ ὉῪ 
15 δυϊῃος οὗ 1υάζε5. 



ΤΠ. 6-8 ός 

βίοῃ οὗ τε δοοουηὶ οἵ ἴῃς ρτθαῖ ἀϑβθιὉΪν αἱ ϑῃςοποπὶ δηὰ τῆς 
Ῥαζιίηρ ἐχῃογίδιίουβ οἵ [οβῆυα (705. 24) 2 ; Ξυὐδίδημα!γ Ε). 1ἰ 

να5 [οἸ]οινεὰ Ὁγ ἴῃς ἀδαῖῃ δηὰ Ὀυτίαὶ οὗ ]οβῆσα (ν.δ' 705. 245), τὸ 
ψὨΙΟἢ Ε5. αἀδβοτριίοη οὗ ἴῃς ϑυρβεαυδηΐ ἀροβίδϑυ οἵ ϑγδεὶ δηὰ 

1ϊ σοῃβθαυβηςθβ (ν.}Ὁ 15. Μα. 1δ΄ 906) πτηγηφαἰαῖοὶν δἰϊδοῃεὰ ἰϊβεῖξ, ΤῊΘ 
ἰῃβοστίοη οὗ ]υἀ. 1}Ὁ--2΄, δηὰ τἢε ἀϊνίϑίοη οὗ τε Ὀοοῖϑδ, ἰεῖ τῃς 

ΒΟΥ ἰῃ 05. ψιϊμουϊ ἃ βυϊταῦ]ς οἷοβο, δηὰ δοοοσγάϊηρὶν 7. 25 δ 
ΜΈΓα τοϑογεὰ ἴῃ τῃεὶσ οτρίηδὶ οοηηδχίοη ἰῃ [ο5. (245. 3), σατγγίηρ 

ονοσ σῖἢ ἴθ 7υἀ. 27 (ΞΞ 705. 2451), δῇ δά αϊτίοη οἵ Ὁ." --- Ἶ. τε 
705. 2451 (ᾧ 243). Τὴε νεῖβα ἰ5 ποῖ Ὀγ ἴῃε βᾶπ)ε μαηὰ 85 ν.}, ἴο 
σι Π] ἢ ἰϊ 5 ράγα]]ε] ; ν. "Ὁ 15 ἴῃς βἜααεὶ οὗ ν.Ὁ ἴῃ Ε, ν.ἷ, 'ἴπ ἐχργεββίοῃ 

δηὰ τεργεβεηϊδιίίοη ᾿ευϊθσοπουηίο, ἰ5 ἰῖ5 σουηίεγρατί ἴῃ Ὁ. --- ΖΑ ε 
εἰάεγς τυὴο τωγυΐϊνεα 7οεάμα} τὰς «ἀείξας, τὴς μεδὰ τδη οὐ ἴδ6Ὲ 
οἶδὴς δηὰ ἐδη]θ5, νἢο ψγεγα ἴῃς ἠδῖαγαὶ! συδγαϊδηβ. οὗ [5γδς] 15} 

οὐβίοτῃ, ἰανν, Δηα τεϊ ρου. [{ ἰ5 ποῖ υϑεα νἱτῃ ῥγπηαγν τείθγεποα 
ἴο ἀξε, ᾧ ἰπουρὴ ἴῃς εἰάδτβ ποτα τηθδηΐῖ γγεσα ἀου 11658 [6 σοανδὶς 
οἵ ]οββυδ. --- λο τωγυϊσεά 7οελμα]} ᾿ἴτ. 2γοίρηρεά αγς αὐ 7, 
ἃ ΨΟΙΥ σοπηηοῃ ρἧγαβα ἴῃ Ὠϊ. (ἘΚ. 4" τ ττ΄ὸῬ τἡὉ 227 10,8 425) 
δηᾶ Πευϊογοηομλῖς ρᾶϑϑαρθϑ ἰῃ Οἴμεσ ὈοΟΚβ (49. τ Κι. 3; οἷ αἷ5ο 

Ἐχ. 2012) ; οἰμεγνίβε ἱητεααδηῖ (15. 5.3.0 τον. 285 Εςο]. 88) .--- 
λο ἀαά “ἐεη αὐ ες σγεαί τυογξ οΥΓ Υαλευελ] ν." 705. 24 λαά 
ἄηοτυνι, ἐχρεγίσηεσαά, ΤῊΘ “ στοαὶ ψοσκ οὗ Ὑδηνθῃ ᾿ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 

Ἰγαϊϊοὰ ἴο ἴῆε σοηφιεαβὶ οὗ (δπδδη, Ὀὰϊ σοιηργεῃθηβ. 5 ψΠοΪα 

δτεαὶ ἀεἰίνεταηςς, ἴΠ6 Ἔχοάιι5, [6 ναηάοτίηρ, δηα ἴῃς ἰηναβίοη, οὗ 

4}} οἵ νῆΐϊοῖ Ποβῆυδ᾽ 5 ρεπεγαϊίίοη μαὰ Ὀεεη νυ Πα 5565 ; οἵ, Πῖ. ταῦ, 
ψθετε Μοϑβεβ σϑοδ]β ἴο ἴῃς 5γαθ 65, ἃς ἴΠῸῪ ἅτε δρουϊΐ ἴο οσοββ 
τῆς ]οτγάδη, ἤονν {Π6ὶγ αγαβ ἤδα βεθῃ “ 4}} τπ6 στγεαῖ ψογκ οἵ Υδῃ- 
μερὶ ψῃΐϊο ΘῈ στουρῃς" (ν.7), βρεοϊγίηρ ἴῃς Ἐργριίαη ρἰαρααβ, 

ἴῃ ἀε]ίνεταηςε οὗ 5τ86] δηὰ ἀεϑβιγιοιίίοη οἵ [ἢ Ἐργριίδης δἱ ἴῃ 
Ἐεά ὅ8εα, ὅτε. (ν.5" οἵ. γ}59). Τῆς δυῖμον οὗ 7.4. 27, Κα τῇο 
δυΐμοσ οἵ τ. 117 ςἶΣ γ18. τρργεβαηῖβ ἴπῃ6 Ἔχοάυβ δπὰ ἴῃς σοη- 
αιεβῖ 85 (Πρ τ πη τῆς ἸΠδτίπγς οὗ 4 βίηρὶε σεπεγαϊίοη. [π ἴῃ6 

ΤΆΘΙΊΟΙΥ οὗ ἴῃ656 5ἰρῃαὶ τηδηϊεϑιδίίοηβ οὗ Ὑδῆνε 5 ρόνγεσ δὰ 
δταςε, παῖ ρεηεγαϊίΐοη σοπηδίπεα (αἰ ἃ] το Ὠἰπὶ ἐνεη δῆετ {πεῖν 
ξιεαὶ ἰεδάεσ ραββεὰ ἀννᾶγ ; οἵ. ν᾿, --- 8. -- 7οβ. 242. Τῆς Ὀερίη- 
πίηρ οὗὁ ἴδε νεῖβε ἰῇ 7058., σπᾷ αγίογ ἐλέτε ἐλίηρε, 1.6., αἴτετ Ποβμυα 

ὁ ΟἿ. διυά,, Ηἀνεγηίοκ, Φιπέ,, ἐ. 1. Ρ. 79. 8Βε. 1 Βα. 
Σ 
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μαὰ ἀεϊνετεα ἢἰβ ἴδγεννεὶ! δάάγεϑβ δπὰ (ἢς ρεορὶς μαά Ἂοπίογεά 

ροη ἴδε ροβϑεϑϑίοῃ οἵ {Πα ῖγ δ] οϊπηθηΐβ, πᾶν θ6 ρατὶ οἵ ἴῃς οτὶρί- 
μηδ] ἰοχῖ, Ὀαϊ ἰ5 ποῖ ἱηάἰβρεηϑδΌϊα. --- 7.6 “εγυαη 97 γαλεσελ] οἵ 
]οβθπα, ρεσμᾶρβ ἴῃς δάαϊτίοη οὗ δὴ εαἀϊϊοσ :" Ὀϊ. 3.4 705. εἰ δπὰ 
οἴη οὗ Μοβεϑ, 8εὲ6 ὈΠἸπαηη οἡ Ὠϊ. ὦ. ὦ. -- 4. ἀωμπηγεαῦ μα ἑδη 

γ)εαγς οἰἑ τῇς ἂρὲ οἵ δἰ5 δῃοδβῖοσ [οβερῇ, ὕξεῃ. κοἷξ 5 (Ε). -- 
9. -Ξ [ο5. φῆ. - Ζάφν ὀωγίφα ἀΐνι τοὐδιέμ ἐς δομπαάς ὁ ἀἱς ἐεέα 6] 

ου ἴδε ἰδπάβ ννῃϊοῃ ψεσε δἱϊοιεἀ ἴο τη (]05. 193) ; ποὶ “ οἡ ἴῃς 
Ῥουπάδτγ,᾽" ἄχος. --- Ζί νινιαίλ-ἀεγε5} 7705. 24 τοῦ Ζινιπαϊλ-“εγαλ, 
ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἃ πιοίαι ῃεβὶ5 ἴο ψεῖ τὰ οἵ ἃ παπιῈὲ οἵ ἢεδιίῃεηϊβῃ βουηὰ ; 
866 ποῖθ. Τἰπιπαίῃ ἰ5 ἴμ6 τποάθγη Τίθηθι, ΝΥΝ, οἵ ὁππᾷ (Οορηπα) 
ου ἴδε τοδὰ ἴο ἴῃ σοαβί. Οἡ ἴπ6 πογίμθγῃ 546 οἵ τῇς ἢ}] νυν] ἢ 
11ὲ5 ονδῖ δραίηβὶ ἴπε ἴονῇ ἴο ἴῃ 6 βου ἅτε τγειηδγκαῦ]α τοπΊθ5, 
ἴῃ οὔς οἵ ψῆϊοῃ Ουέπη πνουϊὰ τασορηϊζα ἴῃ6 Ὀυτία! ρῥἷδοθ οἱ 

]οβῆυα. 7 ϑαπιγατίίδη, [οννϑἢ, ἀπ Μοβίεπὶ ἰγδάϊτοα ἴῃ τἴῇ6 ΜΙ|Ιά- 

ἀἰε Αρεβ ἤχεά οἡ ἃ 5ἰἴ6δ ἤδθᾶγοσ Νᾷρυϊα5 (Θῃθοῆθ), δ Κείγ 

ΗἩδτῃ οσ δὲ ᾿Αψεσίθῃ. ἢ ---- Ζᾷς ΗΠ ρλλαπαῖς ο7 Ἐρλγαΐν) 5εὲ οἡ 4. 
- Νογλ 97 ΜῈ Οααςλ] οἴ. “τῆε νγαάϊε5 οἵ (ὐσδαβῇ," 2 8. 23 -- 
τ Οἢγ. ααὖϑὸ; τῆεγα ἰ5 Ὸ οἴδοσ οἷας Ὁ νη ἢ ἴο εχ τῇς Ἰοοδιίοῃ. 

--10. 4 ἐλαὲ σεπεγα οη} τἰῃῈ σοπιεπιρογασίεβ οὗ Τοβῆμα ; 566 
δΌονε οἡ ν.ἷ. ----- ἥζεγε γαίἠφγεα το Φιοίγ μαίλενς} 2 Κὰ. 22; σοτ- 

Ρᾶγε ἴῇς εαυϊναϊεηϊ ἐχργεββϑίοηβ, Ὀ6 ραϊμεγθά ἴο ἢΐβ ρβορῖε, ρὸ ἴο 

ἢἷ5 (Δἴ ετβ, 5ΐεερ ἢ ἢἶ5 ἰδῖμειθ. Τῆδ οτὶρίπαὶ τείεσεπος 15 ἴο 
τῆς (ΔΉ γ βαρυ]οῆτα, ἰῃ ννϊοἢ, ἃ5 ἰῃ ἃ σοτηηοη ἃροάσ, ἴῃ 6 τηθηη- 
Ῥεῖ οὗ ἴῃ ΤΑ ΠῊΠΥ ἀνε}! ἰορεῖμεγ, ἀπά ρεγρείϊυδῖς ἰη τῃΑῖ 5ῃδάονΥ 

εχίϑίεηςς ἴῃς τοϊδτίοηβ οὐ [πε ἐὈσπΊοΥ 6. ΒΥ ἃ πδῖιγαὶ Ἔχε βίο 

1ῆ6 Ρἤγαβαβ ἅτ δρρ)ἰεα αἷδο ἴο ἴπ6 πεῖμεσ νγοσ]ά, ἰῇ νη] ἢ, ὉΥῪ 

τπ εν οἶδης, δηὰ {τὶ ρε5, δηὰ παιίοης, 4]] τῆς ἀδδὰ ἄἀννθὶ]. [Ιπ Ἰαῖοσ 

τἰπ65 ΠΕῪ ΓΘ ΟἿΪΥ ἃ δυρῃατηϊδιϊς οἰτουτη!οουτίοη ἴογ ἀθαίῇ. ὶ ---- 

Αποίλεν ξεπεγαδοη] Τοεὶ. τ; τὴς ἀείεοιϊοη Ὀεραη ἢ (ἢ 6 πεχὶ 

Φ ἴῃ [υἀ. ΣἹ αἴ5ο. 
ΤΟ Τιθποὴ 5ες ΕἸῚ ϑιν ἢ ἴῃ δεῤίοίλεεα ϑαςγα, 1843, Ὁ. 483 Ηἴ,; Ὀς ϑδυΐου, 

Ῥογαζε ἐπε Τεγγε δαΐμκέθ, ἰὶ. Ῥ. 238 Η,, (σιέτίη, δαρεαγίφ, ᾿ἰ. Ὁ. ϑο-τοφ; "8 Ε΄. δίαζε- 

ῬΕΙ͂: 1873, Ὁ. 145, 1878, Ὁ. 22 1.; 5. ΜΡ. Μενεοῖνς, ἰὶ, Ὁ. 290 ἴ., 374-378. 

Κεῖ Πδηῃ, ἀρουϊ 9 πι. 5ΝΝ. οὐ Νᾶθυϊαϑ, ἰ5 ἀοσερίδα ὈΥ σοηάεν (5, Με- 

»ποῖν:, ἰὶ, Ῥ. 284 1; ΔΕ. διαδενεερς, 1878, ἢ. 22 {.)) ἀπὰ 6. Α. δι, 275. Οεορν. 

977) ἐλε Μοίν δαμά, τ804, ᾿. 351, η. 3. 

ᾧ ϑεε Βδιίοπετ, δὲ ἐπγεγὶς, Ὁ. 54 Β΄, Θοῦν ιν, Ζεδόπ παεὰ ἄθρε Τοάε, Ὁ. «4 ἴ{. 
Μοοτε, ἰῃ “μάσυεν Κευΐετο, ἰϊ. τ884, ἢ. 433 ΝΥ. κ16- 518 (Ἰεγαῖατγε). 

-ς 



1. 8-τὸ 6 

ἐεποταϊίοη δἴτοσ ἴῃς ἰῃηνδϑβίοῃ. -- άο αἰαὶ ποῦ ζησιν Υαλτυεὰ ἀγα 
26 τυογξ τυλίελ ἀξ τογομρὴΐ γογ Πεγαε 5εὲ οἡ ν.ἷ [05. 24. Νοὶ 
τυ ποί αεξποτυάξαῖρε Υαλιυεὰ (ἔχ. 5 τ 5. 2.2), Ὀυϊ, ἀἰά ποῖ, ὈγῪ 

Ῥοσβοηδὶ Ἔχρεηεηςθ, Κηονν τὴ 85 Πεἰίνοσοσ, [βδάθσ, (οόπαυδσοσ 
(οἴ. Πι. ττϑ χ᾽, ὅχο.) ; ἴΠ6γ Πδὰ ποὶ 5ῃαγθὰ ἴἢοβϑε πψοπάδσγῇ)] 6ὃχ- 

Ρετίθηοα5 νοι μαὰ Ὀδδῃ ἴὸ {πεῖν (Δἴ 6τβ ἴῃς ρτγοοῦ οἵ Ὑδῃνεἢ᾽ 5 
ΡΟνΕῚ δηὰ ἢἰβ Ἰεαίουβ ἴον [Ὁ βγδδὶ, δηὰ τηδάδ ἰΐ ἱποοποδίνδυϊα 
τῃδὲ τη Ὑ 5ῃου]ὰ ταγῃ ἴτοπὶ τα ἴο Οἴει ροΐϑ ; οἴ. Εχ. 13." 

6. ΤῊΙβ βεεηβ8 τῇοτε ργορδῦϊς ἴμδπ ἴῃς αἰϊεγηδῖῖνε Πγροῖῃεϑβῖβ, ἴπδϊ, αἴτες 
τὰς ἱπβεγιίοι οἵ 7πά. 11--25, (Ὡς οἴοβε οἵ 705. 24 νγὰβ τερεαῖεὰ ἱπ 704. 244. ἴο 
τεβυπια οοπῃοχίου. Τμαῖ ἴῃς ἴεχὶ πὶ [05. ἀρρεᾶγβ ἰῃ βοπὶς ροϊπίβ πιούε οτίρὶ- 
πᾶὶ (πο ὈΝΣΎΠ ΥἽΠΝ ὙΠ} ν. 39. τῆς ροπιτίου οἵ ν.δ] -Ξ [. 278) ἰβ ποῖ οοη- 
οἸυδῖνε. -ο παῖ τῆς ἐνεηῖς πδιταῖεα ἴῃ 2610 οδπηοῖ Ὀς ροβίοσίου ἰπ {ἰπὶς ἴο 
ν.}-δ γνα5 τεοορηϊζεά Ὀγ ο]άετ σοτηπιοπίδίουβ, 80 ἰτὶςὰ ἴο ρσεῖ ονεῦ με ἀἰβῆς αν 

ὈΥ εχερεῖίοαὶ αὐτῆοεβ. ὅϑοὮπι. οοπηδοῖβ: (δεΐοσυτη αἀυοτηοάο, αὰᾶς Αηρεὶυ5 
7εμονας ργαεάϊχιι, ἱπιρὶ εἴα ἐποτίηϊ, εχ Ηἷβ βεαυθηῖτθυ5 ἀρραγεῦὶῖ : οσίφμανε 

ἀδἐνεῖτί όσα, εἰς. ὙὨε βἰγαοίαγε οὗ ἴῃ (οἸ]οννίηρ νεῦβεβ 15 βυβρεηἀδά; ἴῃς 
δροάοβὶβ Ὀερίηβ ἴῃ ν.1}, Τυπι νετοὸ ἔεοεγυηΐ Π}}]} [5γ86}}5 πια] απ, εἴς. δι ταὶ εν 
ΒΑ.: ΑΥ̓͂ μαὶ ἰ5 πατταϊεὰ ἰῃ ν. δ 108 15 ἴοὸ ὈῈ τεραγάεα 68 νἱγίυδιυ ἰπ ἴῃς ρἰυρεῖ- 
ξεοῖ; ν. 100. 11 ξοπηθοῖβ ἢ ἀπὰ σοπιίπυεβ νι, (Οἱ. αἰβο Βαδ., Κὶ., Αδατσῦ. --- 9. 

ὉΠ ΓΟΌΓ] ΡγοθδὈν Ῥοτγιίοη (βδογεὰ ἰογηήϊζουυ) οἵ ἴῃς ϑυη; οἵ. Ηδι-ετεβ (18δ; 

8ες ῃοῖς ἴμεσε), Βεῖ ἢ -5 με θη, ἅς. [πὸ [05. (2459 1000) πιο ΓῸΣ, δπὰ 50 

ἘΦ ετα. ΤῊ ΪΚ ἰ5 ποῖ ἴῃς ἴτας ἤδιης οἵ ἴῃς ρίαςε (δι ά., Ος5. Ζζάες., ἢ Βς., α].), 

ἴον ψὨΐο ἢ Ὀ ΓῸσ [υἀ, 29 5 γα βου ριϊ μα] εττοῦ; πεὶϊμοῦ ἀσα ὉΠ ἀπὰ πιὸ 

ἴτομι ἴδε βᾶπις τοοῖ ὉΥ τρεϊδι 6515, ᾿ἰκε 1529, 29 (ΚΙ. Αθδγῇ., δ. Ὦπι.), οὐ ἔτοτωη 

ἀϊβετεπὶ τοοῖβ οἵ ἴῃς βάῖπε πηεδηΐηρ (ΒΔ8.); Ὀυϊ Ὁ.“ ἰ5 ἴῃς οτἱρίπαὶ, απὰ “Ὁ 

το ἰ5 ργοῦ. ποῖ δοοϊἀεπίαϊ εττος Ὀὰϊ ἱπιεπεομαὶ πιυτ]αϊίοη οὗ ἃ παᾶῦις ψῃϊς ἢ 
βανουτεὰ οἵ ἰἀοἰαίτγ (1 γὙη00}}, Ονγονε. δανεαγ., Ρ. 295). ὃ ΤΏεγα αγε πυπηεγουβ 

ἐχδιηρὶεβ οἵ 5ἰτηῖϊας ργοοεάυτε; οἴ. ε5ρ. 5. 1918, ψῃογε ἔοσ ἴῃς βᾶπις γεᾶβοῃ 
Ὁ [88 Ὀδαη αἰϊεσεὰ ἴο Ὁ, οὐ, ἰπ ἃ ἔεννγ πηδηυβοτρίβ, ἴο θπ. Τῆς ἰαἰῖεῦ 

τεδάϊηρ ἰ5 ἰουπὰ ἰπ βοιὴς οοἀά. δηὰ εἀ. ϑοποῖηο ἰπ [ὰ. 225. Ῥοβϑὶ ΟΪγ θαμνασα- 

χαρ (ὦ 7ο5. 24 (2140 Τυὰ. 29 οο44.ν γερτεβεπίβ ἀποῖμες ἱγαπβροβιτοη. (. αἶβοὸ 
Βαδα ῥαίάγα 1225 Ὁ, ἘΔ. οῃ 058. 245) Τυὰ. 29. --- Αἰ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ ουὖγ ετα 

ὙΒαπιπα τγὰ8 ἴῃς οἰϊεῖ ἴονῃ οὗ δ Ἰοραγον τ ΙΟὮ ἰΔῪ ἴο πε ΝΕ. οὗἩ 1,γάάα 
(Ὀ οβροὶβ) ἴῃ ἴῃς οἷά τεττ [ΟΥἿ οὗἨ ἘΡΒιγαὶπι (ΕἾ. 708.» ὁ. 7. 11. 3, 5; Ρ]ίη., 

πολ ν. 7γο; Εὐβςῦ., 0.53, 21994 οἵ. 26ος 239098 2119: ). Ηδετε ἴῃ ἴῃς 41} σεηῖ. 

4 Νοιίηρ [ἢς 5: πι}]αγὶ ἰε5 οὗἨ ῬῃΓγαβεοΪ ορΎ. 
1 ἃ τηἷ5 νεῖβε βἰδηάϑβ ἰῇ [05. ἰπ ἴῃε βᾶπιε ροϑβίἰοη δ5 ἴῃ [υἀ., ἱτπηπιεάϊαιεῖ 

δδετ υ. -- 7υ«. 25, 
ζ Εἰγπιοϊορί ίηρ, νἱδουῖ νγασταηὶ ἴῃ ὑϑᾶρε, 2ογέϊο αὔμπαάαν: ν. γεάμπααπ. 
ᾧ Ηδνετγηίοῖ (ΣΦ πλ, ἰἰ, σ᾿ Ρ. 79) οοπβίἀεγεὰ Ὁ. “" ἴῃς οἱ Οσαπδαδηίις, το “α τὰς 

ϑσγαεῖΐε ἤδσις. ! ϑες αἷϑο ϑοδύτγες, Ο7 Κ.. ἴϊ. Ρ. 138 ἢ. 



68 Τῦσῦαες 

ἴδε το οὗ Ϊοβυδ (ἐπίσημον... μνῆμα) να ἜΖβονγι (0.53, 261ες 246ες; 
]ετοιμε, 9. τοῦ, 13). [τ νὰ ἰάεπεπεὰ τ ἴθῈ τποάετη Τίρπεἢ Ὁγ ΕἸΣ 
δ ἢ ἴῃ 1843 (Δ δὶ, 5αε7.ν Ὁ. 483 (.). Ουξήπ, ἴῃ 1863, νγα8 οοηνϊηςοά ἰμδὲ 

Βε δΒαὰ ἀϊδοονετεὰ ἴδε ἴοτιῦ οὗ ]οβῆσα ἱῃ ἴῃς πιοϑὶ ννεβίεγῃ οὗ ἴῃς γοοῖς τοπιὺς 

ονοῦ δραϊηβὶ ἴδε ἴοσῃ. ΜδηΥ ποθ 65 ἔοσ ἰδὴρβ ἰῃ ἴῃς ἑογεοβαιθεῦ ργονς ἰπδὶ 
ἰϊ νᾶ5 οὔος ἃ ἐγεαυεηϊεα 5ῃτίηε; δηὰ ἰΐ ἰ5 ποῖ ἱπιρτορδοϊς ἰμαὶ ἰὰ ἰ5 ἴῃς βδᾶπις 
τῃδῖ ννᾶβ βϑῆονῃ ἴο (γι βιϊαῃ οἱ ρτὶπι5 45 ἴῃς βερυϊοῆτε οἵ ]οβῆυα ἱπ ἴδς φἰἢ 

οηΐαγγ, Εοτ σοπβτγηχδίίοη, 6 ΑὐΌέ Εἰοδατγὰ ἴῃ 1870 ουπὰ ἰπ δηὰ Ὀεΐοτε ἴῃς 
τοπὶρ ἢϊπι Κηΐνεβ, νοἢ μς οοτηδίπεα ἢ [08. 2482 2140 (΄, --- ΤΏετε δῖὲ δ 
Ὡαπιθεῖ οὗ οἴπες ρίαοεβ Ὀεαγίηρ ἴῃς πᾶπὶε ΤΊ πδἢ : οπς ἴῃ ἴδε 81]}} σουπίτυ οὗ 

7υάδῃ (105. 1557, ῥγοῦ. αἷδο ὕςῃ. 381:2Π.}); δηοῖμβεσ ἴῃς βοαῖς οὗ ϑδπιβοῃ 
Ἔχρ  οἱῖβ (7υἀ. 14.15; [05. 1510 1943). Ὑμε παπια ΤΊ θη ἢ ἰ5 Α]5ο ἔουπὰ εαδὲ 

οἵ ἴῃς ]ογάδῃ ἰπ ᾿Αὐῤίαπ (Τηβίγαπι, Ζαρα οΥΓ “εγαεί, Ρ. 458 8..)." --- 10. 
ὙΣ Ὁ Μὸ ἼΦΝ] ΣῪ ἴῃ (Βῖ5. βεῆϑε ἔτεα. ἴῃ Ὁ ϊ., ἐφ. 113931138.1.8. 7.14. 2888. 86. 64. (ἢ, 
7ε-. ο'5, ἃς. (Ό]., ΝΟ ν. 588). 

11-10. Τηο ἀοξοοϊίοι οὗὨ [5.86] ; ΠΟΙΓΠΟΣ ΡΠ ΒΗπιθαΐ ΠΟΣ ἀ6- 
Ἰένοσϑηοθ ΜΟΣΙΚΒ ΔΘ ἀπ θη, --- Α 5ιΠ]ΠλᾶτῪ οὗ ἴῃς νγῇοἱς Ἠἰβίοτγ. 
-- 11-13. Τιιο ἀοξοοϊίοῃ. Μεσβε " ἰβ ποῖ τῇς οτίρίπαὶ β5θαι6ὶ οὗ 
ν (Ε), νϑῖςἢ 5 ταῖμοσ ἴο Ὀς ἐουηὰ ἰῃ ν.}5, ποῖ ΠΟΥ ἰ5 ἰτ ἴῃ ρῥἷδος 

Ῥείοτε ν.}3 (Ὁ), νῃϊοὴ ἴἴ δπεϊεϊραῖθβ ; ὑγοῦδοϊγ, τπεγείοσε, ἰηβοσιθὰ 
ὈγΥ ἴῃε εἀϊῖοτς (ΚΕ), Ἔπιρϊογίηρ πιοιῖνο5 οὗ θοῇ Εὶ ἀπὰ Ὁ. --- Ζἧε 25- 
γαείϊες α΄ τυλαΐ ἐϊῥίκαςεά Υαλτυελ] ἴἰϊ. ἡλαΐ τολίολ τοας ευΐ ἐπ ἀὲς 
ἐγες. ϑιαπάϊηρ ἰογηγυΐα ἴῃ τς ἰηϊτοάποιίίοη ἴο ἴῃς 5ἴοτιεβ οὗ ἴῃ8 

Β6νΈσΆ] Ἰυάρε5 (37. 8 α' 6' τοῦ 13᾿; οἵ, Πι. 45. οὐδ τη2 4153), ἀπὰ 
Ἔβρεοίδ!ν ἰῃ τμ6 ᾿υάἀρεηηεηῖβ ρα5564 οἡ ἴῇς Ἄσμαγδοίεσ οἵ ἴῃ Κίηρϑ οὗ 
Ι5τ88] δῃὰ ]1υάδῃ (1 Κ. το δ᾽ τ6 5.5). 223.) Κὶ, 25, ἄς.) ; 5εἸάοηι 
ἴῃ ϑαπιμεὶ (1 8. 15} 2 8. 12 οὗ. τ 5. 1252), ΜΠ Οἢ νγᾶβ ἤθνεῦ βυῦ- 

ἠεςειεα το τποτουρῃ Πευϊετοηοταίο τεάδοοα. Τῆς ευὼ ἰ5 βθῃοῖ- 
Ἰγ, ᾿ουρῇ ποῖ αἰννᾶγβ, ἃῃ οἤδηςσς δραίηβί σεϊϊρίομ, ἴῃ 6 ὑγοσβῃὶρ 

οἵ οἴποσ ροάϑ, ογ οἵ ἰάο]β οὗ Ὑδῆνεῃ ; 586 ἴῃ Ἔχαιρ] 65 αῦονε.--- 
»δεγυεά τς Βαα(ε} ἴπ6 χοάβ οἵ ἴπε (απαδηΐϊϊθβ ἀπηοὴρ ποτὰ ΤΟΥ 

᾿νεά (30), τῃδη, ἴῃ ρϑησγαὶ, 61} ἰπῖο ἢθαϊῃθηΐβπι ; 566 διγΠοΓ Οἡ 

ν..3. ---12. Τῆς νεῖβὲ 5005 ἰῇ ΘΟ οἴδιβε 15 ]ἰδτίοη τ ἢ τῇ 6 

Ῥευϊετοποιηῖς [ἰτεγαῖαγα. ---- ογεσοξ Υαλτυελ)] τοῦ 15. ἀῃὰ οἴεῃ 
τγουρῃουϊ ἴῃς ΟΟΤ. --- Οσά φΓ τλεὶγ γατλεγ:} οτἱν Πάτα ἴῃ 70. ; 
πααυςηῖ ἴῃ Ὁχ. (τ 3 4' 65 τ)' 267 2η3 205 οἵ. Εχ. 4.5.6 4" 705. 
18.). ---λο ὀγομρὴϊ λόγι οἱ οὐ Τιε ἑαπά οΓ Ἐρ»βῶ τε ρτεᾶὶ ἀς- 

Φ Τῆς ρεηίτνε, γογυ {ΠκεὶῪ ἰπ ἴῃ ς56 οα565 αἰϑο οτ βίμα!υ ἴῃς ἤᾶπὶς οὗ ἃ ροὰ, μα5 
Ὀεεῃ ἀτορρεά. 
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Ἰίνετάῃος ζᾶνο ἢἰπὶ ἃ τὶρῃϊ ἴο τῃοἰν δἰ]θρίδησε. [11 βίδηάβ ἴῃ 85 
τῆλε ἤτβε οἵ τῆε Ἴδη οτάβ (ἔχ. 2)οῦ Ὀϊ. 55), ἴῃς ρστουπά οἵ 
ΟὈΙ χαϊίοη δηὰ πιοῖϊνε οἵ οὐεαΐθηοθ. ὕηδ! Π ]η 685 ἢ85 ἴῃς Ὀά56- 
Ὧ655 οὗ ἱηρταῖτυάς ([)ι. 8.}5 1410. ᾧζο.). --- Φοἠοισεα οἵἠξφν ροαϊε] 
21 Πι. 815 χ13.113 28." 7εγ γε αα' 1.3.0, δηά ἔτεα. --- ΟΥ τε ροάς ο΄ 

“6 τωγγομπαϊηρ παδονς] ἈὈιϊ. 6} τ 410- Εἰ χασρεγαϊα γαλτυελ) τμ 6 
νογῸ πονῆσγα εἶδε ἰη [υἀ.; Ὀι. 4 οἱδ 419.χ,.2|6) ἔτρα. ἴῃ Παυΐοτο- 
ποηλὶς βἴγαῖα οὗ Κίηρβ δηά ἴῃ 7ετ. [{ σοῃπηοῖεβ ἀθῆδηϊ ργονοοσδίϊοῃ : 
Βιρετθε ρεσςδνοπιηῖ, πΠ6Ο ουτανεγαῃῖ, 5ἱ τηαχίτης Πεὺ ἱπα!ρῃδγεῖαγ 

(ϑομπι.). --- 18, 14. νεῖβε 5 15 ἃ ἀουβίει τὸ ν. 3". ΑΒ ν.13 οἸθαιὶν 
Ῥεϊοηρβ ἴο Ὁ, ν.᾿5 τηδὺ Ὅς ἀϑογ δα ἴο Εἰ ἀῃὰ οσοπηεοῖθα ἱπηπγεαϊ- 
ἴον ψἱτἢ ν.ῖ ---- Σογεσοξ γαλευελ] 5εςε οἡ ν. 5; οἵ, αἶ5ο ἴῃ Ε;, [05. 
24" Ὁι. 41|δ΄ -- πα «αογίβεεα το Βαασα απά 4ς4γ4] οα τῃε τεχὶ 

566 οΥὔτοαὶ ποῖίε. Τῆς Βδαὶς δηὰ Αϑίαγίεβ, ἡ.ς. ἴῆς ἢδαῖμεη γοΐβ 

δηὰ ροάάεββοϑ5, ἀσὲ σουρὶεὰ ἴῃ ἴῃς βδτὴς ΨᾺῪ ἰῃ 7.4. τοῦ τ 8. γ' 
12.9.1 οἵ, Βαδ]5 ἀπὰ Αβῆεσαβ, [ἀ. 27. Βδδὶ] 5ἰρη ῆεβ “ ρσορτίεῖου, 
Ῥοββεββοσ᾽ οἵ βοτῃείῃίηρ, δηὰ τεαυῖγεβ ἃ σοτηρ᾽ πηεηΐ, ΕΧΡΓΘΘ56α ΟΥ 

ἱπῃρ]16α, τῆ : Βαα]- ὅοσ, ἴῃς 1ογὰ οὗ Τγτε ; Βααδὶ-ϑἰάοῃ, Βδδὶ-},οα- 

ποῃ, Β44]- Ηδγιηοῃ, αἰϑο Βδαὶ-ϑῆδηιθη, ἴπ6 1οτὰ οἵ τὴς Ἡξανεηβ ἢ 

οἵ Βα]. Ζεῦ, Β44]- θυ, ο. [{ 15 ποῖ ἃ ρσορδζ πᾶπηδ ; ἴῃ 6 πδπ8 

οἵ ἴῃς Β48] οἵ Ἴγτο, ἐΖ.Ρ., νγὰ58 Μεϊᾳαγί ; ἴῃ [βγδεὶ (ῃς Βαδὶ (Ρτορτί- 
εἴοσ) 85 Ὑδηνεὴ (Ηο5. 2'6, Ηεῦ. 218).8 Τίετα ψεγε τῃ5 ἱηηυ- 

τοοσαῦϊα Βαδὶβ, βϑοτης οὗ ἴβϑιη ἢανίηρ Ῥσορεῦ πδηλ68 οὗ ΤΠδὶσ οὐ, 

οἴμεῖβ αἰβεϊηρυ ϑηςα ΟὨΪἷγ ὉΥ ἴῃς ρῥίδος ψῆετε {ΠῈΥ ψοτα Μοῦ- 
βῃηϊρρεά, οὐ. ὉΥ δοῖῃε δἴϊγίρυϊε. Ιἢ ΔΗΥ τεϊρίουβ σοπητηυη!Υ ἴΠ6 

δοὰ ἴο νηοῦ ἰ Ὀεϊοηρεὰ πνουἹά ογάϊμαγν ὈῈὲ βροκβϑη οἵ τη γΕΪν 85 
τῆς Βαδὶ, ἴῃς 1οτά, ατῖμεν ἀσβηϊίοη Ὀεΐηρ πη ο ββαῖ ; Ὀυῖ ἴΠοτα 
Μὰ5 διηοηρ ἴπ6 Οδηδδηϊῖεβ δηὰ Ῥῃοδηϊοίδηθ πὸ οης ροὰ παπιεά 

Βα]. [Ιη τπε ΟἹ Γεβίδπιεης [ῃ6 ρἰαγαὶ ἰβ βοπηθιπηεβ υϑεαἀ οἵ [ἢ 5 
τηυϊτας οὗ Ἰοςσαὶ ἀεἰτίο5; βοπιθίϊπιεϑ, 85 ἤεσε, ἴῃς δἰηριίαγ, ἴῸΓ 

ἴῃς ψῇοὶς ρεῆυβ ἴαἶβε ροὰ ἰῃ οοπίταϑι ἴο Ὑδηνεῆ.  --- 4ς,α»726} 

5. Αῃ εαἰαδοτγαῖς ἜἼχερεῖοδὶ ἐχρ᾽απαϊίοῃ οὗ [ἢϊ5 ἀουθ]εὶ ἱπ Αατ. 

Ἢ Βοίἢ Ῥγοῦδοϊυ Ε (ε). 
Ζ Τῆαδι Βδδὶ ννδβ ἃ βοῖδγ ἀἰεῖγ 5, ἤονγανεσ, δῃ ἱπνείεσαίες οῖτοσ, [ἰ 5 ποὶ οεγίδίῃ 

ἐνδῃ τῃδὶ Βαβαί - πη πιαπ νν5 δυο ; 95ες Εν Μεγεγ, ἰη Βοϑβοῆετγ, ἱ. 2870. 

ᾧ ΟΥ αἷξο πᾶπλὲβ βου οἢ 85 Εϑῇθδδὶ (5σοῦ οἵ 54ι}), Βαδλιαάα (5Ξοη οἵ Ὀανὶά -- 

ΕΠ) 4), αῃὰ Ἄενεη Βδδι δῖ, ".6. Ὑδῃννεἢ ἰ5 Βδδ!. 

Ι ΟΕ Ηοϑβ. 131 ]6ετ. 28, εβρ. 1118 Ζερῃ. τ. ὅ6εε 5ί8., ΖΑ 7". νἱ. Ὁ. 303 ἢ 
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Ῥῃοεη. ᾿Αβῃίασι ; Ηςοῦ. ᾿Αϑβῃϊογεῖῃ.",. Οης οὗ ἴῃς τωοβὶ πίον 
νοιβῃὶρρεὰ οὗ ἴῃς ϑαπη το αἰνίπἰτ65; ἴῃ ΒαΡυ]οπία δηὰ Αβϑγτία 
85 ϑῃϊασ, ἴῃ βου πόση Ασδυΐα δ5 ᾿Ατηϊασ, ἴῃ ϑγτία ἃ5 ᾿Αἴμασ. ΕἼΟΠῚ 
1: Κι τὸ 8.2 Κὶ 232}510 τπῖρθς ἀρρδᾶσ ἴπδὲ ἴῃ 6 ψγοσβἢ!ρ οὗ Αϑβίδσίε. 
νγὰ8 5ρ6 οἰ ἤοδιγ Ῥῃοςηϊοίδη, Ὀαὶ [815 νου] θῈ δῇ διτοῆθοιβ. ἰπίοτ- 

δῆςα; ἰξ ννγᾶβ8 Ἔν θη σοπητιοη τῃγουρῇ 411 Ῥαϊδϑιίης, οαϑὶ δηὰ 

μεθ οἵ τῇς Ιογάδη. 8516 διδὰ ἃ ἰδϑρὶε ἀπηοηρς ἴῃς ΡΣ] πε π65 
(ι 5. 313), ρᾶνα ΠΕΙ Ὠδηθ ἴο ἃ ΟἿ ἴῃ Βδβῆδῃ, Αϑβῇῃίϊδτοιῃ- 

Κατηδίπι (Ὠ 1. τ’ σεη. 145), ἀηὰ ἀρρϑᾶῖβ ἰῇ ἴῃς Μοαδρῖϊς βἴεϊες οὗ 
Κίηρ Μεβῆα (᾿Αϑῃϊαγ- Κοηλοβῃ, 1. 17). Ναπιοουβ ἱπβοσὶ ριίοηβ 
ἴτοπιὶ Ῥῃοεηϊοία δηὰ 115 οο]οηΐθβ αἴϊεδὶ ἴῃς νἱὰς ἀϊβυιϑίομ ἀπά ἱτα- 
Ῥοτίδηος οὗ ΠΕΙ ουἱῖ, το ἢ νγὰβ θαυ] ἱηιτοάυοσεα ἱηῖο Εργρὶ 4]5ο. 
Α5 ἴδε ῥὑημοῖραὶ ἔδξπιαὶς ἀεὶ οἵ ἴῃε Οδηδδηϊΐεβ, ἴῃς πᾶπης οἵ 
Αϑβίατίε ἰ5 υδοά ἰῃ ἴῃς ΟΟΤ. ἴῃ οσοηυποίοη νι Β44] 85 ἃ αυδϑὶ- 
ΔΡΡε δῖνε ἔου ροά 658, ἕοσ σι οι τῆς Ηδῦτον ἰδηρυάσε ροββοϑϑθβ 
ὯΟ ΡῬΓΟΡοῚσ νοσὰ. ἢ 

11. οὐ »251 ἴδε ρίαγαὶ βοτε δῃὰ ἴῃ ΠΥ» ν.18 ἀοεδ ποῖ τοίες ἴο [δ Σιδην 
ἱπιαρεβ οἵ [με ψοὰβ (Αὐξ., φιεαέσί. 16, ΚΙ., 6ε5., ϑιυ ἀ., α].), ποῦ ἴο ἴῃς τηδηϊοἹὰ 
Ἰοςδὶ ἔοσπιδ οὗ οπεὲ ροὰ (Κδηδῃ, σοπιραγίηρ ἴπε την  γαίπ5 οἵ (αίβοῖϊῖς 

Ἰδυάβ, : Βαεῖϊμιβεη, α].); θυΐ τὸ ἀϊβεγεηιὶ γψοάβ. --- 18. ΠυσθΡοΥ ὈΡΒΟ ΥἹΩΡῸ] 
τὰς ἱποοηρτυ!ν οὗ πυπιθετ ἰ5 πιοϑὲ ὑγο δ ὈΪῪ ἴο Ὀς τετρονεὰ ὈΥ τεδάϊηρ πο" 
85., ἰουρἢ ἂς ῥΐυγαὶ ἰ5 βυρροτίεἀ ὃγ Η͂ Δηὰ νεῖββ. [1 ψουϊὰ τλϑῖτε πὸ 

ἀϊδετεηος ἱπ ἴῃς βεηϑε ἰξ γε τηδάς Ὀοΐὴ ρίας. ΤὮς οοπείγυοϊίοη οὗ ἴῃς νετὺ 
ῬταβΘΠΙ 8 ἸΏΟΓΟ δοτίουβ ἀἰβισυ!γ; Ὁ Ὃ2} ἔοτ Ἴ29 ψἱΒ δοουδ. ἰδ ἀπεχαιηρίεὰ; ὃ 
ἐπ [ετ. 445 τ» (Ὁ Θ΄) ἰ5 ἀουθεϊ οὐ ρίοββ ἴο ϑρ". ΤῊΐβ σοτγυριίοῃ Ξυρρεβί5 
ἴῃς οοττεοξϊίοη ἔογ οὖ νεῦῖδε; 1 σοπ)εοίυτε ἴμαΐ ἴῃς δυΐδμοσ στοῖς ὙΌΣ δωγηπ 

“αεγίβεες (7ετ. γ9 τι|δ 17 δῃὰ οἤεη, Ηοβ. 112, ἃς.), το γὰ8 αἰϊετεὰ, ὉῪ 

δοοίἀεηίαὶ οσοηξοττηδίίοι ἴο ν.1}, οὐ ἱπίεπιοηδγ, ἕοτ ετηρμαβὶβ, ἴο γ129», Οπ 

ΒΑΑΙ, 8ες ΒαυάίΞεϊη, ΡΑ 2". 11. Ρ. 27-38, ψἤεγε ἴῃς οἱάετν ᾿ϊεγαῖυτε 15 ὑσεῖΥ 

{}}γ φίνε (Ρ. 37 (); Ριεϊβοβπιαθη, σελ. αἰ. δοτέον, Ρ. 183 ἴ.; Βδείβιρεη, 
“Βεγᾶρε τὴν δεηγεῖ, Κοἰεσιοπερεσελέελδε, Ρ. τ 8.; ἽΝ. Ἀ. διαπ ἢ, Αοἰρίονε οὐ 

«δερείίες, Ῥι. ἱ. Ρ. 92 Ν΄., ἀῃὰ τί. “ Βα4]" ἴῃ Λε Φὲεί. οὗ ἐὰε Δέδίε, Ἐ. Μεγεῖ, 
δὶ. “ Βδ' δὶ " ἴῃ Ἐοβοδεσ, Ζεχέξον ὧν σγέρελίσελες τρια Αὐσεέσελοηε λίγέλοίοσίεν, 

ἱ, 286η--:λῆϑο. Οὐ ΑΞΤΑΚΤΕ, Βαυάίβοιη, ΔΑ ἘΞ, ἱ. Ρ. 719-725 (οἱάεν |ἰϊ., Ρ. 

4 ὙΠ πια!οἰουβ κυ νϑιπυπίοη οὗ ἴῃς νονγεὶβ οἵ δοσλδίλ. 

ἡ δ᾽ πιιασὶν ἰῃ Αϑϑγυγίδη (πὰ (ἢ Ρἴαγα!), ἑαπὲ μελσλ αν ὲ, σοὰ5 ἀπὰ ροάάε55ες; 
δοβγαάεσ, ΧΑ 73. ὑ. τ8ο; Τίεϊςε, ϑαόγίοπἐεελ- 4: 9:.γ. Οετελέσλίε, Ρ. 538. ἴῃ ἴῃς ἴγεδῖν 

οἵ Βδπιϑαβ 1]. ἡ ἰῃς ΗΕ 165 ννε τεδὰ οἵ τῇς “᾿Αϑίαγι οὐ ἴῃς Ηϊαῖς οουπαγ," υ5ὶ 
85 οἵ ἴῃς δυἱ οἱ Βεῖα; ΔΜ. Μ. ΜΕ]ετ, 4: ἐπ μ. Ξωνοβα, Ὁ. 330. 

ζ.Ὰ5 Αὐψ. δὰ ἰῃς τῆδὴγ [υπ05. 
ὁ [ἢ σ 5. 49 ἴδ τροδιίης, 6 κυδ)εοῖ το, ἱ5 ἀἰδοτεὶ, 
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725); Ῥιεἰδοκιηδπη, οΡ. εἰξ., Βαείθρεη, δεν ἄρε, Ὁ. 31 Η1.; Βατίοη, “ Αβῃῖο- 
τεῖρ δηὰ μες [πῆυπεπος ἰὼ ἴῃς ΟὙ.,᾿" 782. χ. Ρ. 73 Β.; Ε. Μεγεσ, δεῖ. “Α8- 
τδιῖς,᾽ ἱπ Ἐοδοδοσ, ἱ, 645-ς 5. Α π5αιἰδίαοϊοΥυ αἰγτμοϊ οΡῪ δηὰ οχρ απαίίοι οὗ 

τῆς ἤδπις ΓΔ Φ) μ88 ποὶ γεῖ Ὀδε ψίνεη ; 8δὲ6 [ὄχχ. ΤΩ ἔξιῃ. ἐπήϊηρ βεόσιδ 

ἴο Ὀς ἀϊδιίποιγ Οαπαδηΐτε (ΡΒμοεηϊοίαῃ, ΗΠ 16). 

14,15. ΤΊ Ῥαμἱδῃπιθηΐ. ---14, ΤῊΣε ἴνο Παῖνεβ οἵ ἴπε νϑῖβα 

ἅτ6 ΟὈνϊουϑ!Υ ἀου]!εῖβ ; ν." 15 ρΡσο Δ ΌΪΥ τῆς οοπιϊηυδίίοη οἵ ν.(Ε), 
ν. 115 σουηίοτρατγὶ ἴῃ Ὁ. --- γενεά τυᾶς ἱπεεησδα ἀραϊηε 2 εγαεί 
ν. 45 τοῖ εἴ. 6 ἢ; ἃ σοτηπίοη ΡἤΓδβ6. --- δε ραῦὺς ἕάφνι ἱμίο 2ὼδ 
2στυεν φΥ 2ίδαρεν: ἃ βουγενμαῖ ἀηυβυαὶ ποτά ; ν.δ τ 5. 14.5.2 Κὶ. 
17 15. τοῖδ; 566 ποῖδ. --- "ἶξ σοὐή εν ἱρμιο 106 ῥοῖυεν 97 “4 ἐπε- 
»ιῖος τυὴσ τμγγομραξα ἠλδνι} ῥρδτδ] δὶ το 1ῃ6 ῥγεοεάϊης (ν."), ἴῃ ας 
[εγεηῖ ἴοσηηβ; 35 42 τοῖ οὗ, 45 Ὠι. 325 τ 5. 125 ΕΖ. 203} 15. σοὐ ; (ΟΓ 

τῆς Ἰαϑὶ οἴδιιδα 5εὲ6ὲ 83, Τῇε ῥυηϑῃτηθηϊ ἰ5 ἰπῆϊοιϊεὰ Ὁγ ἴῃς παπά 
οἵ τῇς 58π|6 βυτγγοιπαϊηρ Ὠδιίοηβ ἴοσ σγῇοβε ταὶ σίου Πα Ὺ ἢδά ἴοτ- 

5 Κϑη 1πεῖγ ονῃ (ν.}). ὙὍΤὴε νοσάβ πιᾶὺ πᾶνα οτίρίπδ}]}γ ἐο]]οεὰ 
ἱπηπηεαϊαίεὶν δῇεγ ν.ῖΣ, “την ἐχαβρετγαϊοα Ὑδηνθῃ." --- Ζεν τυέγέ 

πὸ νοῦ αὐέε 1 εἱαπα δέζογε 2 εΐ»γ ἐηϑθριΐδς 705. 7.2 οἵ. 1.εν. 26. 
Νυ. 1455. ---1ὅ. 71 εὐενν εαπιῤαίρη] Ἰἰ, τυλεγευον τἦέν τοεπὶ σμΐ 
(ἴο νγᾶγ) ; 8566 ποῖθ. ΟἸΠΕΥβ, ἰπ Ἔν εσῪ υπάεοτιακίηρ, ἰΏ οπγηὶ ἤερο- 

τίο, ῥσορῖεσ χυοά εχίνθτγιηι." --- 726 λαπά 9 γαλτυεά, ὥ’ς.} Ὁϊ. 215. 
- 41: γαλιυεὰ ἀαά ἠἀγεαίεμεα  ἴλε τοίδεγθεηος 15 ἢοΐ ἴο 8Δὴγ 5ίηρὶε 

Ρᾶϑϑαρβ Ἐχρυεβϑὶν σοηϊδηίηρ [Π18 Τπτεαῖ 7 Ὀὰϊ ἴο ἴῃ6 ψΠΟ]Ὲ ἴεῦπου 
οἵ βυοῇ σῃδρίειβ ἃ5 Ὀϊ. 28 (οἴ. 65ρ. ν.᾽" 5 3.8. 0.6) δῃὰ 1ν. 26 (68ρ. 
ν ΔΤ 860). οὗἁ 15.. 2077, --- 4π4] ἐὰέν τυέγε ἐπὶ ργεαί εἰγαΐξ} αδῃ. 3427 
2 5. 132. 

16-19. Νοῖ ονϑι ἴδ0 ᾿πᾶσοαι ποτὶ ὙΔη ΘΝ ἔγοσι [π|6 ἴο {π|6 

ΤΆΪδ65 ὋΡ [0 ἀΟΙΣΨΟΣ ἴπθ1ι ΔΙΘ 8016 [0 τϑο]αΐπι ἴμθπὶ ἔσομι ποῦ 
ΟΥ̓] ὙΑΥ5. ---  εΓβε5 ᾿δ "7 δηὰ ν. δ 19 γε δητίσεὶν ρδγα]]εὶ ; ν.1 6 ψ τῆ 
115 βεχυεὶ ν.}7 5 Ὁγ ἴῃς βάτῆς μαηὰ 85 ν.1" (Εν ; ν᾽ 519 φοττεβροπὰ 
ἴῃ Ὁ δῃὰ σοπηβοῖ ψ ἢ ν.ῶ. --- 16. μεάρες} ἴῃς πάρες οἵ ιἢ 5 
Ῥοοΐκ ᾶγὲ ἴῃ6 σμδηιρίοηβ δηὰ ᾿ἰεδάθιβ οἵ [5γα6ὶ ἰῃ 1ἰΐβ σοῃῇϊοιϊβ τ 

115 ΘΠ Π} 65 δηἀ ΟρΡγεβϑοῖβ. ὙΤὴδ ὨδΠης ᾿ἰβ ΒΥ ΠΟΠΥ ΠΟ 5 τ τἢ ἐκ ΐ- 

ἐγ» (ν..6 18 χ8.16. 81)... ὄβ6ς. ποῖε οὐ 3, --- Φεζνεγεα Τάφνι Ἴγονι ἐάσος 
“λα ῥιἠϊαρεα ἐλενι] ν᾿. ΤῸ 5 ροβϑί]α τμαΐ βοπλα βυοἢ ψΟσὰ5. ἃ5 
“Απὰ τῇς Ι5γδβ}ῖα8 οτὶ θα αηῖο δῆσαι " (3.5) πᾶν Ὀδθη ἀϊ8- 

5. ϑόδπ).; δί γα ασγ Βαβ. { Οεγίδίηϊυ ποὶ 05. 2318 1. 21-ὃ (Βοῦτῃ,, Βα.). 
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ῥἰδοβὰ Ὁγ ν."Ὁ}5.--- 17. Οοπιίπυςς ἴμ6 ῥγθοθάϊηρ." Ενδη τπεὶϊ 
ἀοἰίνετοῖβ δὰ πὸ ἱπῆμδησε ονεγ ἴΠ6πὶ. ---- Ζῴεν σῥοσίαδσσα τ 
οἱλδν ροαΐς} Ἰἰϊ, τὐεπέ τυλογίηρ αὐίερ οὐδόν ροαῖς, 857. 5. (Οἰάεοηῃ᾽ 5 

ἐρῃοά) Εχ. 34.5}5 τ. 21|5 οὗ 1ὲν. 177 2οὐ δ, ὙΠΟΥ ἀεβοτιοὰ 
Υλν ἢ, ἴΠοῖσ ον ροά, δῃηὰ ράνε {πεπηβαῖναβ ὉΡ, Ὀοαγ δηά 5ουὶ, 

ἴο Οἴμεσ χοάβ. Τῇ ἤρυτε βυρρεδὶβ θοῇ ἴῃς ϑἰη οὗἩ υῃΐδι αι] η6 55 

δηὰ (ῃ6 5μδηηθα οὐ ρτοβιτυϊοη. [{ 15 νΕῚῪ σοιητλοη ἴῃ ἴῃς Ιἰτ- 

εγαίασε οὗ ἴῃ6 71} σδηίατγ, δηάὰ ῬτοῦδΪΥ οτὶρὶπαῖθα τ Ηοβοα, 

ΜΏοβῈ οὐ ὈΪΓΟΙ Ἔχρθσίθεηςε ἢ 5 δα υϊζεγουβ ννἱς Ὀεοᾶτηθ ἔοσ 

δΐπι τῇς ἴγρε οἵ πε τοϊαιίοῃβ οὔ Ὑδῆνεἢ δηὰ Ιβγαεὶ (Ηοϑβ. 1τ- 3 
οἵ, οἱ, ὅτς.).7 -- Ζ.εν “οον ἱμγμεαῖ ἀεί, ὅσες. Ἐχ. 325 Ὁϊ. οἷ δ αν 
δι -- ΤΏεῖγ (ῖμοτβ, τἰῃηῈ ρεπεσαϊίοη οἵ ]οβῆυα (ν. 5 οὗ, ν.), 
νγαἰκεαὰ 1 ορεάϊεησε ἴο οά᾽β σοτηπηδηάβ ; {πε ῖγ ἀδβοθηάδηϊβ αἰά 

ποὶ (ΟἸ]ονν τ εἰσ Ἐχαηρία. --- 18. Ῥαγα]!εὶ τὸ ν..δ (5εε ἀρονβὴ) ; οὔ- 
5εῖνε ἐμφρηΐές, ἃ5 ἴῃ ν Ὁ, ἴῃ σοηῖγαϑδι ἴο φιίζαρεγς, ν.. 4616. Υλευεά 

«ὐαᾶς τοί τὴς γμάρε] οἴ. 705. τὅ. -- 30», γαλτοεᾷ τᾶς νμιοτσα 10 ῥιέν 

ὃν ἡιοὶν σγοαπίηρ) ταοῖϊνε οὗἨ ἴδε ἀεἰίνεταηςε, ν.. Νοῖ γεῤεπ, 

{.4. σμδηρεά ἢϊ5 τη δηα ρᾶνε ὉΡ ἢΐ8 ρυγροβε ἴο Ῥυηβῃ τΠδτη. 

- Ζζγαηδ απὦ οῤῥηγεέρεονε] ἴῃς ψγογβ ἃγῈ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΒ ; 566 ποῖδ. 

-19. Οουηίετρατι οἵ ν.", νυν ῖτἢ ἃ 5 ρης ἀϊβετεπος οὗ τεργεβεηία- 
ἄοη; ἴῃ ν.Ἱ τ Υ ΡΥ πὸ μδεά ἴο ἴῃ εἤοτῖβ οἵ ἴπ6 Ἰυάρεβ ἴο τε- 
βἰγαίη [Π6πὶ ἔτγοτῃ ἱπεὶγ ἀροβίαϑυ ; ᾧ ἴῃ ν. ἴτ 5 Πρ] εα παῖ τΠεῖγ 
ΡΓΟΡΘηβΙ Υ ἴο μεδι μοηΐβηι γᾶ5 Πα] ἃ ἰη σἤθοὶς αυτίηρ ἴῃ6 11 οἵ ἴῃς 

Ἰυάρε οὨἱγ ἴο Ὀγδαῖ ουὖἵῦ ἴῃ τῆοσγα ν]ο θην αἱ ἢϊ5 ἀδδίῇῃ. --- 7 τὴς 
ρα τ ἡλε ἡμάσε ἐὰεν τοομμ γείαεε} ἴῃς ἴθηβεβ ὄχρσεββ ψῇῃδϊ 
Βαρρεηαά ονεσ δηά ονεῦ δρδίη σἱτῃ ἴῃ 6 ταρυ]ατγ οἵ ἰδ. ΤῊΪΒ5 ἰ5 
τῃε σοποορίίοη οὗἩ ἴῃ ἰδίου νϊοἢ ἀοπλϊηδῖοβ ἴῃς Π δυο ηοτηο 
βαιτἰπρ οὐ ἴῃ βἴοτίεβ οὔ {πε Ἰυάρεβ; 5εὲ 4α' 833, ὅζο. --- ἤογες Τήαπ 

ἠλοὶν γατλογ:] 7ετ. 75 τ6|2. Νοῖ τῇς ροαϊγ (δῖμειβ οὔ ν.Ὁ 1.5, 
Ῥυῖ τῆς ρεπετγαίίοης ψηΐοῃ ρτεσεά δα τΠεηη, ἀηαὰ 84 5ἰππεὰ ἴῃ ἴδε 
Β8η6 ΨΑΥ ὉΠΟΥ͂ ΓΟτΊΟΥ ἠἦρεϑβ; δΔΟἢ γγὰ5 ΜΌΓΘῈ ἴἤδη ἴῃς ἰ4ϑῖ. -- 

75 γωππίηρ αγίεν οἷδε φο΄ί} ἴδ γαῖ ἴο 51}}} στεδαῖεσ ἰδηρίῃβ ἴῃ 
τῆς δν]] νγὰν οἡὐ ψῃϊ ἢ τΠεἷγ δηοεβίοτβ ῃδα δθηϊεγεά (ν.}2). --- Ζ.εν 
ἡ πού ἄγοῤ ἀην οὗ ἐλεὶν ῥγασήεες ο7, οΥ ἐῤεῖν οὐτηηαεν} Ἰἰϊ. σἰεό- 

4 8Βυ., Κυς,, τεχατὰ ν.ἹἹ δ5 ἃ ἰαῖα ἱπιεγροϊδιίοη ; 566 ποίβ Ὀείονν. 

ἐ 8εε ϑηηεηά, Αἐμείανιεελε Κα σιοπερεεελίελέε, Ὁ. 188 Β΄. 

ΤᾺΑΞΚ Ιβγδεὶ ἴῃ Ἰαῖεσ εἰπλε5 ζξᾶνε πὸ πεεὰ ἴο ἴῃς ψαγηίηρ5 δῃηὰ Ὄχροβίυϊδίϊοηϑ οἱ 

τῆς ῥγορδεῖβ. 
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ὁσγη τὐᾶν; νἱΖ., ἴῇοβε οὔ τῃεῖὶς ὑγθάδοδββοσβ. Τῆς Ἴο]]οσαιίοη 
“τγδοιίς65 δηὰ νὰν ᾿᾿ (ΟΥ̓ νν8γ5} 15 ἐγεχαδηῖ ἴῃ [6ζ., ἐς. 4.5.7} 18", 

14. Ὁπὴν Ἰοϑν) ΟΌ δ᾽ 2] ἴῃς ρυποϊυαίίοι ἀϊπεϊηρυΐδινε58, ννβουΐ ἀϊβεγεποα 

οἵ πιεδπίηρ, πΌ ν.ἰδχ 5. 1445.23} 2 Κ. 17 ἂς. ἔτοπι ὈΌ» 1 5. 1788 15, 1116; 
οἵ. πΌ2 δῃὰ Ὀ00, ΠῚ δηὰ 5. ὅγῃ. οἵ "2 15. 1714 4222 7ετ. 2015, “ ρἰυπάεσ, 

ΡἰΠΠαρε. ὙὍὙμε ψογὰ 86εεπὶ5 ἴο ἢανε Ὀδθὴ Ὀοττοναὰ ὉΥ ἴῃς Ἐργυρίίδῃβ 88 ἃ 

ἀεβίγπαϊίοι ἴος ἴῃς ποπιδάϊς τοῦ ετ-ἰγῖρε5 οἵ ([ῃς ἀεβετὶ βουΐϊῃ οἱ Ραὶεβί ἴῃς 

(3α-τ, ἴα-:α, Ῥτοπ. 152); 5εεὲ Ν'΄. Μ. Μᾶϊ]ετ, 4“δρε με. Ξμγοβα, Ρ. 131 ἴ.--- 
16. ἸΝΧΣ ἼΦΝ 522] φεροειριφιό ΦΡῪ δα δριδμ , ἔν ε.ν ηυδτησυτηαυς Ἔχροάϊξοπεπι 

αξρτεδετεηίυγ ((]ετ.); 50 ρθε ΚΙ., οὗ, 705. 11.9.2 Κὶ. 187, νυ", " πιάσοι οὐΐ 
ἴο ψασ, πε δ ίοσαυ (118), σαπηραίρῃ (2 5. 111 Απι. οὃ Ὠϊ. 287 αηὰ οὔεη); 

8εῈ ἴεχ.--- 16. Ὁγ9)2).»} “0. ἴδε Ἰυάρεβ: (δ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς Κύριος. --- 17. 
Βυ. (Δέον. τ. ϑαηεν Ρ. 92) ἀπὰ Κυε. τεραγὰ ν.] δ8 δὴ ἱηϊεγροϊαιίοη, ἱπίετ- 

τυριϊηρ ἴδε οοππεχίοη Ὀεΐννεθη ν. δ δπὰ ν. 18, ἰηἰγοάυοὶπρ ἃ πεν πιοῖϊνε, 
ἀϊδορεάϊεηςε ἴο ἴῃς )υάρεβ, ἀπά ἴῃ ἐχργεββίοη ναγγίηρ ἔσοτῃ ἴῃς Πεαΐ. ραίΐζοτῃ. 

1 τὰς ἀπαϊγϑὶβ ρτοροβεά αθονε ὃς βουπά, ν.Ἱ 5 ἰῃς βειεὶ οἵ ν.16, 1] ν. 18 
σοππεοῖβ ἱπιπηεαϊαϊεῖγ τ ν.1δ6, ΤῊΣ ἰδϑὶ ἴννο οἰαυβε8 οἵ ν.} 7] ἤδὴρ βοιηεν παῖ 

Δ κνΑτΪγ, ἀηα τηδΎ, ᾿Γ ΔΩΥ οὔς οἤοοβοϑ, Ὀς δϑοτὶ θεὰ ἴο Ε; ἰδετὰ ἰβ ἢ γεᾶβοῃ 

ἔος αἰιτ δυϊτίηρ ἴῃς  Ὠο]ς νοῦβε ἴο Πΐπι. ---- 2 1.0] ἴῃς ἱπέ, αὔϑ. ἴῃ δάἀνεγθίδὶ 

δοουβαῖίνς, οἵ. ν.35 Εχ, 325 Ὠϊ. γ' ἃς,, Ενν. ὃ 280 «. --- 18. πλὴν... 2} 55) Ὁ 2) 
ΘΟΦΤ Ὁ; 5] Ρί.. .. Ρέ, σοπβες.; τεσυγγηρ ἐνεηΐ ἴῃ ραϑὲ τἴπις, [οὉ 16 Γιὰ. 6δ 
ἄξει. 389 (3ν); "3 81 Ηοϑβ. 11}, --᾿ 555 20} 10 οὗ ἴπε οτἱρίη οὐ δἰ8. επιοίϊΐοη, [15 
οδυδα. --- 2 ΟΤ ὈΠῚΠ"] γὺὴ 1δὲ 48 69 1012 Εχ, 391 5. τοῖδ 2 Κὶ. 13} 5 ΑἸ. 619 

ἄς. ὕπτ ]οεἱ 28"; σοτησαοη ἱπ Ασδτὰ.; ἰῃ ΖΓ ἴῃς υϑυδ] εαυϊναϊεπὶ οὗ Ηεῦ. 

γη. --- 19. ὙΤΙΦΠῚ 121} ἱπιρί. ἰγεφυδηϊαῖνε; ΗἸΡὮ] οὗ σοπάυοι, ὀεέαυε ὀφωΐν. 
--τ πὸ πη ΓΟΥ ὈΎΣΣΟ . . «Ὧ Ὧ255] ἴμε ἤγεὶ ρεταπαϊαὶ ἰπΐ, (5εε΄ οἡ ν.323) βρεοϊῆςβ 
τῃε ρατγιίςυϊας ἴῃ γῃϊσἢ [ΠΟΥ Ὀεμανεὰ σγοῦβε ἴμπδη τῃ εἶς ἔαϊῃετβ; ἴῃς ἐο]] νην 
ἱπῆῖ, (2) ὉἼ2;5) τε ἃ βρεοῖεβ. οἵ εχρὶϊοαῖίνε ᾿ἀρροϑβίτίου ἴο Γ35", βῃονίηρ 
νυ Βογείη ἴῃς ἰοἰϊονίηρ οἵ οἵπετ ροάβ σοηϑβίϑιεὰ (ϑοῆμ. ννε]]}, σογυΐφηπαΐο ἐς, οἴ 

ἑμπεηγυαμαο :6 ἐἰ{ῖ5), ποῖ τῇς τηοῖϊνε οἵ ἴῃς 18γδε } ἴε8 (0 τεγύς 26)5:). ---- Ν Ὁ 
ὉΠ »)ΟῸ γ59.35} 10 οὗὨ ραγιϊἶνε οὔ]εοῖ; οἷ. 1 5. 319 Εδι. 610, ΟἸδμεῖβ τεηάστ, 

ἀϊά ποὶ ἀεβῖβε ἔτοσῃ μεὶγ ργδοιίςεβ, ἄς., ρἰνίηρ ἴῃς ΗἸΡΉ. δῇ ἱπίεγηδ!!υ τγαπϑὶ- 

εἶνε ἔοτος ἔοτ ΙΓ ἢ ἴΠετς 5ΘατΩβ ἴὸ Ὀ6 Ὧ0 Ἔχϑιηρὶς οΥ Ὠδοεβ5 {γ. ΡΟ ἴῃ ὕδι} 

βεῆβς, 15. 35 76. 1118 δο. 

20, 21. ΤῊΘ ῬΘΗΔΙΥ οὗἨ [6γ86]᾽8 Ῥογδιδίθαι ἀϑζθοῖζοη ; Ὕλη Σ 
Ὑ|1 ποῖ ἀσγὶνο οὔ ΔΩΥ͂ ΠΊΟΙΤΘ οὗ [86 πΠΔΌ 08 10. τομαὶ πϑὰ π1- 
οοπαποτοὰ αἱ ἴπὸ ἀθαΐδ οὗὨἨ 9οβμπδ. --- ΓΙ. ν.᾿. Τῆς νϑῖβεβ ἅγα 
ὙΠ τυσἢ ΡτοὈΔΌΠ  Υ δβοτθθὰ ὉγΥ Βυάάε ἴο Ε' ;" ὑδυϊ ἴῃ σοη- 
Τοστλ Ὑ τῖτἢ ΟΥΓ δηαὶγϑὶς οὗ ἴῃς ρῥτεοδξαΐην ψὲ σμουϊὰ σοηηδοῖ 

ἴοπὶ τὶ τῇ ν. 6, ταῖμοσ τἤδη πῃ ν.}5 5. ἢς ἄοσ5. ---- 20. ἡπασριμελ 

4 Αἰελέ, μ. δώπε., Ὁ. 158 ἴ, 
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ἂς ἕλές εοῤί λαὺῦε ἡαποργεσςε 16 ἑηωμεδοη 7 ἐαία ὠῤοη Τἀεῖν 
“)}αμλεν»: 705. γη}} (Ε). ἘΝ. Ἰἴτι, τὴν εσυεπαρέ τολίελ 7 ἐογινιαηπαξα 
ἠλεὶγ ,μαϑλερς. ὝὍῇε νετὺβ ((τάηϑρτεββ, εη)οΐ ἢ) δον ἴῃπδαὶ ὀεγίζὰ, 

τεπάεγεα ἴῃ οὖζ νεγβίοῃς τ τῃθοπδηΐοδὶ απ οττα τυ ἐσυεπαπί, ἰ8 

ποῖ μετα σοηῃρεϊνεα οὗ 85 ἃ τηυΐιαὶ σοτηραᾶοῖ οἵ ἃρτεειηδηῖ, δυῖ 
ἃ5 Δ οτάϊηδηςε οὗ Υδμνεῃ, ἃ τὰὶε ργοβογτ θα ὉΥ Ὠΐπι. [ἢ ψεποζαὶ, 
ἴῃ 1Π6 οἱάδτ Πτογαίυτα," δεγίχα, ἴῃ ἰϊ5 ταὶ σίουβ υ56, ἰ5 ἃ ἔογπηδὶ δεῖ 

Ὀγ Νηϊοἢ τῆς τεϊδοη5 Ὀεΐνεθη Ὑδηνθ ἢ δηὰ ἢἰ5 ρεορὶα ἂγὲ τερὺ- 
Ιαϊε, οὐ ἴῃς τεϊδιίοη τυ τερσυϊαῖεα, [15 δυΐῃποτ ἰ8 ἀοά δἵοηε ; 
ΤηΔη 5 ραγῖ ἰ5 ΟὨΪγ ἴο δοςερὶ ἰζ. [Ι͂ἢ βρεακίηρ οἵ ἰϊ, δοοοσάϊηρ ἴο 

αἰτουπιδίδησαβ, ἴῃ6 ᾿πουρῆϊ τᾶῪ τοϑὶ οὨἰΘΗ͂γ, ΟΥ ἀνθ θχοϊυβίνοὶυ, 
ΟἹ ΟΠδ ΟΥ ἴδε οἴποσ οἵ ἰἴ8 ἴνγο 5468 ; οἡ ἴῃς βοϊδπηῃ ὑγοη)ῖβε δηὰ 

ῥἰεάρε οἵ δὶβ ἔάνουσ ψῃίοῃ Ὑδηννεἢ ἢᾶ5 ἔγεεῖὶν ρίνεη, οσὐ οἡ ἴδε 

οἰαγδοῖοσ δηά σοηάυοϊ ψῃϊοῃ δ τεαυΐγεβ, ψνῃϊοἢ ἀγὰ ἴῃ εἴεοϊ 1Π6 
ἴοσπι5 οἵ ἐτίθηαν ἰπίθσοουγθα ΜΠ Πίπι δηὰ ἴπ6 δπ]ογγεηὶ οἵ ἢἰ5 
Ὀ]οββίηρβ. [Ἃἢ 1Π6 ΤΌΠΟΙ οᾶ86 ἰἰ ὈδΟΟΙΊ65, 45 ἴῃ ν.ἦ, δἰπχοβῖ ἐαυΐν- 

δἰςηῖ ἴο φγοριῖφε, ἴῃ 1ῃ6 ἰαίζες, ἴο εὐγιιαηπόύνιοη, ἐμ πο δοη, ἃ5 
Βεζε, 80 ἴῃαῖ ἰξ τᾶν βίδηά ἰῃ Ῥδγδὶ εἰϊβαι ἴὸ σεν (ογαλ)ὴ, 85 ἴῃ 

Ηοϑ. 8. ὙΤῇαε σοτηπιδηάπηθηΐϊ ρίνεη ἴο ἴῃς αϊῃετβ τγὰβ, {πᾶς {ΠῈν 

8ῃου ἃ ἡγουβῃΐρ Ὑδηνεῇ δἴοης ; οἵ, Εχ. 245} 2. 21 7 ὁπ 
1» ῥαγί, τοῖἶ πού γίνε σε, δῬ.7 ; ὉΥ τῃεὶγ νἱοἸδιίίοη οἵ Πἰβ ἰπ)ηο- 
οη (Π6γ Πᾶνα ἐοτίοϊτοα τῆ 6 ῥτοπιῖβα ἱπαῖ δοσοιηρδηϊεα 1 πὰ νγᾶβ 
νἰτῖα!}]γ σοπάϊ τομαὶ ἀροὴ {πεῖς δά ο ΠΥ (Εχ. 34} 225. 583) 4 
σἰηρίς νιᾶη οὗ 2Ὲε παδίορις ἐλαί ρεάλμα ἐγ τυήση ἀφ αἰϊεα οἴ. 705. 

23} Τυά. 25" το", 

20. τι 5). 5) βε]άοπι οἵ ᾿βγαεὶ; ἔχ. 195 3118 [05. 217 4' Ζερῇ. 29 (ρδγδὶ!εὶ 

ἴο Ὁ», ΨὨϊοΙ ἰ6 ἴπ 6 ἀβυα] νγογὰ) 15. 14. ῬοββίῪ τῇς νγοτὰ 5. σμόβεη ἴοσ [5 
τεᾶδοη; “Ἱ 86} βοτηεῖίπηεβ μ85 ἃ ἴοῃς οἵ αἸϊεπαϊίοη {|Κκὸ ἐπί, οἴ 15. 69 812, --- 
Γ5Δ2] ΔρΡΡΑΓΘΠΓΥ ΟὨΪ ἱπ Ηεῦτγτεν. ὍΤῆε οἹάες εἰγπιοϊορίοαὶ ΤΠ ΘΟΥΥ 8. νε]] 

τεργεβεηϊεὰ ΟΥ̓ ϑἰτηοηΐβ: ᾧ ἐοεάυβ.... βἰς αἰοϊζατ ἃ αἰἑδεσωΐίονιε αὐιὶπδ)ΐαπι, ἴῃ 

Ῥϑηρεπάϊβ ἰοεάετίθυ5 υβἰϊαϊα; 5ἰπ} εν 1. Ὁ. Μίς., αςε8. 7λἀές., δῃὰ πιδηγ; 

πιοβὶ τεσ Καπίρ, μα βέβγοῤίενιο ον αὐβίεγ εἰ, Κοἰλριοποσεσελϊολίε, Ρ. ὃς 
ΞΞῷ Αἰεἰλρίοιμς 4751. οὐ Πγαφ, Ρ. 152. ΟἸδΒεῖβ βαρροβε ἃ ἀενεϊοριηεπὶ ᾿ἰΚε παῖ 
ἴῃ ἐἰξείαἴεγε, ἀἰφεῖεῖο, τολφίαίρν, ει δολείαίφρε, δις.; 50 Ε. Μεῖΐος, Ἡ μγχειυό., τι845, 

ΦΤΕ δπά Ὁ ἰη ἴδε Ηεχαίευςῃ, ἀπά ἴῃς οσορηαῖε Ξἰγαῖα ἱπ ἴἢε ἢἰβίοτίοδὶ θοοΚβ. 
18:ες ]. ]. Ρ. Ναϊείοῃ, τ., “α5 ννοσὶ "ν2 ἴῃ ἀδθὴ ᾿εῃονβεἰβϑοδεη αηά ἀευΐετο- 

ποπηϑβοδεη ϑιϊζοκκει ἀε5 Ηεχαίευοδς,᾽" ΖΑ ΤῊΣ. χίϊ. Ρ. λλ4-όο; οὗ, ἐδ. Ρ. τ-22 (ἴῃ 

τε Ῥηεβεγ [Ὧν}); ϑ5πιεηά, Αλεε,. Κεἰ ὰιοπέσεσελίςλέε, Ὁ. 294 ΕἾ, 

ΣΟΥ, σλβίεὶ, Ζεῳ. “Πεβιαφίον., 5. ν. 
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Ῥ. 514, ΜΝ. αἱ. Ὑῆε αβϑϑυπιεὰ ῬγίπιδυΥ ταεδηΐηρ, μονγενεῖ (Γ2 “ ουξ᾽), ἰδ ἔδοι!- 

τίουα. Ετ. ᾿ εἰ σας, 4 Πεόγειν ανπα Ατεγγίαν, σοταρασγεβ Αϑεγυ. δσγ, " ἀεοϊάε.᾽ 

ϑες Βτοντ, ΔἼεόγειν Ζεχίεορε, 5. ν. --- ἴὰ ΟἹΤ. ὑϑαρε ἴῃς ποίίοῃ οὗ ἀρτεεπιεηῖ ἰ5 
ταϑη [ ΒΕ} ῥυίος ἰὸ {μαὶ οἵ εἰϊμες οοπιπιαπὰ ος ῥτοσηῖβε, δῃὰ ρσοῦου τ ΐβ 
τεβεςῖβ ἴῃς οἷάετ Ὠἰβίοτυ οἵ με νογὰά. Εοσγ ἴδε ἔγες ποτηδάϊς ϑεχαηΐϊε, αἱ] τἰρᾷδὶ 
ΜΟΙ ἀϊά ποῖ εχίδὶ ὈῪ παίυγε ἴῃ ἴῃς Ὀοπά οἵ Ὀ]οοὰ οτὶρίπαϊεὰ ἴῃ ςοτιρδοῖ; 
νε., Δνοίορ,,3 Ρ. 443 ἴ., Ἐπεὶ. ἱγᾶπδὶ. Ὁ. 418 ἔ.; Η. ϑοδυ, ἡ μετί. ΤΑεοί. 8 

4ο1 Ε΄. -- Οἰή 7 τί. 7 ἀοί,, ἰῖ. Ὁ. 2 ΕΠ το ΝΣ Ἴ2}} Ὀϊ. 173 [05.711 2316 Κ. 1812, 
εἴ, τοπ ν. Ὁς. 31.6.30. πὸ Ἀι. 438, 21») Ἀ. 2935, ὈΝῸ 2 Κ. 1γ]δ (Ναϊείου, ΖΑ͂ ΤΨ,. 
χὶϊ, Ρ. 235). --- ΠΣ] ἢ ΓΥῚΣ 108. γ1} 2316 1 Κὶὶ 1111, --- 21. γϑνη" 31} “ΦΝ] 
ἀηυδυδὶ υ8ς Οὗ 321}; οἵ, 2 5. 1515. --- ΓΌ.)} ψἘΪΟὮ Τόβυα Ἰἰεῆ σ»α] δϊεά. (ὦ μας 
ἰηδῖεδά, καὶ ἀφῆκεν (500). Υ Δ, ὮὨ) ΞΞ Γ)", δ5. ῥγϊποῖραὶ νεγτῦ οὗ ἴῃς πεχὲ βεῆ- 
ἴεπος; Ῥεγθδρβ πείϊμογ 15 οτίρίηδὶ. 

942-111. 6. --- Μοῖνοβ οὗ ὙΔΕνοΣ ἰπ Ἰοανὶηρ ἴΔ686 ὩΔΙΪΟΠ8; 
ΘΕΏΣΩΘΙΔΟΣΩ οὗὐἨ ἴπ0πι; ΟΟΠΒΘΩΏΘΠΟΘδ ἴ0 [5786]. --- 22. (Οἵ, ,.. 

γεσβο Ὁ [δ5 ἃ ἀἰβύποιγ Πευϊετοποηιὶς οοἰουσ; ν.335 ἰ5. δϑοσι δὰ 
ὈΥ Βυάάς, ποῖ νὶϊπουϊ βοπὶς ᾿ιοϑἰϊατίοη, ἴο Ε.5 Βυΐῖ τῆς σοηποχ- 

ἰοη στῇ νἿ, 5. τῆς Ὠἰβίοτυ οἵ ἰηϊεγρτείδιίοη 5ῃον, ἰ5 ἰοοβα δῃὰ 
διηδίρυουϑ ; δηὰ τς τηοῖϊνα ἔοσ ἰεανίηρ ἴῃς Ὡδίοηβ, ἴο {ΤΥ 5γδεὶ, 

8 ποῖ δαϑὶ νυ τεοοποίϊεα υῖτἢ ν τ, νῆοτα [ΠΥ ἅτε ἰεῖπ 85 ἃ ρυηϊδῃ- 
τηθηῖ ἴοσ [ςτγᾶ6}᾽5 σοηῆιτηεα υῃίδι τ ι] 655. [{ 566 5 τῇοσα ρὑσορᾶ- 
ὉΪς, τπετγείογς, τμαΐ ν.3 ἰ5 δϊορεῖμεσ Ὁγ ἃ ἀϊβεσγθηὶ μδπα ἔτοτῃ ν.ζ, 

ΡΓΕβυ μην τπδὶ οὗ δ εὐϊῖοτ. --- 7 ογδν ἡ γοῦε ἤεγαεί ὃν ἠῤθηε] 
οὗ 4...“ Αββυϊηΐηρ ἴῃς υπηἰῖγ οὗἨ ἁ [6 σοηϊοχῖ, ἱπίογργεῖεσβ πᾶνα 

Ὀδοη αἰνίἀοα ἰπ ορί πίοι ψῃεῖμοῦ [πα οἶαυθα 5 ἃ σοπιπυδίίοη οὗ 
ἴῃς ψοτάςβ οἵ Υδίνεῃ ἴῃ ν.ῖ, λα ὃν φέορι 7 γιᾶν φγουε 7εγασί, Ἱ οΥ 
ἴῃς ντίϊετ᾽ 5 Ἐχραηδίοῃ οἵ (οι β ρυγροβθ, ζήαύ ἀφ »ιῆρλΐ 2γοῦέ 
7 γαε ἢ ὙὍΠε Ἰδίζεσ 5 ἴῃ τῆοσε ρσγοῦδῦ]ς οοηβιίπιοίίοῃ, ἀπά ἱ ἴῃ 6 

νοῖβα Ὀ6 ἴῃς δαάϊπίοη οὗ δὴ δὐϊΐζοσ ἴῃς οὐἱγ παῖυγαὶ οπθ. Τῆς 

οὐ͵εοι οὗ τὴς {π|4] 5 ἴο Κῆονγ Ὑῃεῖθοσ [5γδοὶ, τῃυ5 ἐχροβεὰ ἴο εἶοβε 
δηῃὰ οοηβίδηϊ οσοηϊδοϊ τὶ Πεαι  ηΐϑιηη, ψ1}} τατηδίη (ἢ 1] ἴο ἰἴ5 

ον ταϊϊρίοη. ὶ ---- ΑἸ ε ἠλε τυαν ο7 Υαλτυελ] οὔβεσνε ἴῃς ἰηϑΕ ΠΟ 5 

δηὰ οσγάϊπαποας οὗ ἢἰβ σε! ρβίοη, ςη. 18} Ὁι. «535. [6γ. οὐδ; οἴξη 
πῃ Ρυγαὶ, τύαγς οΓ Υἱ, Ὀϊ. τοῖξ ττ3 ὅ., ψῃοἢ γᾶ σοῦ Δ ΌΪΥ ἴῃς 
οτὶ ρίῃδὶ τεδάϊπρ ποτα (866 ποῖθ). Οοραζα [Π6 δαυϊνα]εηΐ [ΘΓτῚ8 

οὗ 3... Τῆς Ρῥῆγαβθε ὄχρσεβϑβ6θ8 ΏΟΓΕ ὩΘΑΙΪ ἴἤΔη ΔῺΥ ΟΠΟΙ ἰῃ [6 

4 Κιολι. ν. δανε., Ρ. 1.09. τ, 1ἢ., ΒΘοῆτω., ΕΝ΄, αἱ. ΤάΑιΨ. ϑιυά,, Βα., αἱ, 
ᾧ Ου ([ἢε τπεοϊορίοαὶ φυεβίίομβ νυ Ὡς ἢ [5 ἰεπιρίαἴοη οὐ ργοραϊίοη βυχρεϑῖβ, 566 

Αὐυζ., φι. 17; τες. Μαροι., Φέαί., (ϊ, ο. 14. 3Ξκπ.; ἃ Ἰααρίάς, ἐπ ἰοες.; ϑ.οῦπλ., σε. τὰ. 



76 1ῦυῦ6Ε5 

Ο.Τ. ναὶ νὰ ο4}} γσεάρίονι, ἴτοση ἴῃ 6 Ἔχίθγηδὶ ροϊηὶ οἵ νίενγ, 85 
“δε αν οὗ γαλτυεὰ ἀοεβ ἴῃ ἴῆπογ 546 οἵ τεϊρίοη ; σοιαραγε ἴῃς 

υ86 οὗ ὁδός, Αςἰβ 185. "5 ο" ἄς. -- Α΄. διεῖν γαζδενς ἀκα :ἷ. 

22. τ) 1905] Πε. 85. 16, οἵ. ΓΌ)» 74. 3.- 4. Αἱ τμῖ5 ἀϊδίαπος ἔτοπι ἴδε 
Ρτίποῖραὶ νετῦ, [δε ψ τες νουὰ ργοῦδῦὶν ἤᾶνε οχργεββεὰ μέ ἐχρεγίαν ὉΥ {πε 
Ρειβοπδὶ σοηδίγισίίομ ΠΡΣΝ 1ΡῸ", δνοϊαἱῃρ 41} ἀπιθί ρα γ. --- 33 ΤΡ τνπν ΤᾺ] 

ἴον Ὁ) ΘΈ 9 ρῖνε ἃ κίηρ.; Ηουδίρ. ἀπὰ Πόοοτη. ἐπιεπὰ 2. Μοτζε ργοῦδοὶν, 

Βονενετ, ἴπε δαῖμον ψγοῖς πνῦν τυτ (τλᾶθς. Ρ]6τ.), ἔγοτα νυ Ὡς ἢ τ[Βς ῥγεβεπὶ ἰοχὶ 

ἅτοβε ὈῪ δοοίάεηϊ. ΤΆς ρῥἷυς. Ὁ2 ἴῃ ΠΗ͂ ἰ5 ἐχρίαἰπεὰ οἵ [ἢ την σοπιπιδη ἰ- 

τηεηῖβ, βίαϊυϊεβ, αὰ ογάϊπαποςβ ἡ Β]Οἢ οοηδίϊζαϊε ἴῃς τυ» 97 Υ. ---- 355} βεγυῃ. 

αἰαὶ, ν.}7.9.0. 5. 1237 1428.2 5. 310 [ες 447-8; Οε5.35 ὃ 114, ἢ. 4; Ὠτγιὃ  2ος. 

23. ψεῖβε 335, στἢ 427, οἰεαγὶν θα] οηρβ ἴο 4 ἀἰβεγεηϊ εἶτο]ς οὗ ᾿ἀεᾶυ 
ἴτοπι 2 ἴ οἵ 232... ἴῃ 255 22 Ὑδηνεῃ ἀοα5 ποῖ ἀπίνα ουὔἵ ἴῃ ρεο- 
ΡΪε οἵ (δῃάᾶδη δὶ οῃςβ, ἴῃ ογάεσ [δῖ ἴῃ6 βυσοεεαϊηρ ρεηεγαίίοηβ οὗ 

Ιϑγδθὶϊε5 4150 πῆᾶὺ πᾶνθ θχρογίεησε οὗ νψᾶγ. ΤῊϊβ ἐχρ]δηδίίοη 86- 

οογάβ ψν ὲ]}] ννῃ [᾿5 Ροΐηϊ οἵ νίενν, δηά ἴο ἴπδὶ νυγί[οῦ ἴῃ6 νϑῦβθ5 ἃγὰ 

ἢ σοηβι ἀογαῦ]α ρσγο Ὁ ΠΥ δβογιρεά ὉγῪ Ε. Μεγετ. Μεῖβα Ὁ 
ΤΏΔΥ ΡΕΙθδρ5 Ὀ6 8η δἀϊζοτίαὶ δ αἰ οη, σοππεοιίηρ ἴΠ 6 5ἰαϊεπηεηὶ οἵ 

ν. ϑ ἢ τὰς τπλε Ὀείογε [Ὀϑηυδ᾽5 ἀθδῖῃ (ν.3}) ; [τ [5 ροβϑβίθϊθ, ον- 
Ἔνεγ, (Πὶ [ἢ 6 δαἀΐῖοτ ἢ85 ΟἿἹ]Ὺ βυυϑεαϊθα ἴΠ6 παπὶθ ,οεάμα ἴου δῇ 

οτρίπαὶ 7 γαεί. --- ΥὙαλευσὰ ἀ ψσος παηοης τὴι6 τθίθγθησα ἰ5 οὐν]- 
ΟΥΒΙΥ ἴο παιίοηβ οἵ ψῃϊοῃ τ[π6 ντίτετ ἢδα δἰγεδαν βροκεη, ποῖ ἴο {πε 

Ἰῖσι θεῖον ἴῃ 35. 1 ΟἿΓ ΔηαΙγϑὶβ 6 5ι5ιδη 4} Ὺ σοττγεςῖ, νγα 5}4}} 

ταοϑῖ παίυγα!ν τη οὗ οἢ. 1, ἴῃ (6 (]Π16Γ ἴογπν ἴῃ νη ἢ ἰδ οησα 

Θχίβιθά, ἴῃ ὨΟἢ, ἃ5 ἀρρεδῖβ ἔτοιῃ ν. 5, ποῖ οὐ]ὺ ἴπε αἰκἰ65 ἢ η 

τΠεἰγ ον Ὀογάετβ ψῃϊοἢ [5γα6ὶ] αἰ ἤοΐ σοηαιεῦ ἡγε παπηθά, Ὀὰϊ 

τῇς Ὀουηάατίε5 οὗ 16 βυγγουηαϊηρ ΠδίΟΠ5. --- ΛΖ ἐχρείϊίηρ ἑλεγε 

αἱ ορμεφ] εἴ. ἔχ. 22 Πι. 75, ν Βῖο ἢ αἰ εν τηδίθγία!γ, ἤοενεσ, ἴῃ 

σοποορίίοῃ δηα εἐχργεϑϑίοη. Τα τϑάβοη ἴογ ἴῃ ργδυα] Ἐχρυϊβίοη 

ἰ5 βίνεη ἴῃ 4. - 2) ι᾽ ποί ρίτε {δορὶ ἱμο {λε ῥοτῦεν οὐ 7οεἀμα]} τῇς 

σοπηπιοηϊδίοτβ μάνα ἔουπα ἰΐ νοῦν ματγὰ ἴο δχρίαϊῃ ἤον [15 σου]ὰ 

Ὀε ἃ Ρυπίϑβῃιηδηϊ ἔοσ ἴπ6 ἀεοίδοιτίοη οὐὗὁἨ Ι5γϑθὶ αἴαγ ἴῆ6 ἀθαῖῇ οὗ 
]Τοβῆυα, 85 ἰπ ἴῃ6 ῥργεβϑεπηὶ σοηποχίοῃ ἰξ τηυϑὲ 6; 415 ΠΙΠΛΪΓᾺΠῚ 
ποη ἀεάογαϊ ἴῃ πηᾶπυτῃ [οϑυαα, ἰ5 ναϊ τἴῃ6 σοηποχίοη ἱπηρογαᾶ- 

τἰνεὶγ τεαυῖγεβ, θαϊ [15 σδηποῖ δ εχίοτι θα ἔτοπιὶ ἴπΠ6 Ηεῦτεν τεχί. 
--ΠῚ. 1. νεῖθε ᾿κ 15. (μὲ ἱπιγοάυοστίου ἴο ἴπ6 οδίδίοριια ν.ὃ; ν. Ὁ 15 

5. 8εςε ἄῦονε, Ρ. 64 ἀπά ἢ, ἀ ϑοῦτλ., οἱ, Αρδγὺ. 
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ἃ ἀουδῖεϊ ἴο ν. 3. --- 70. ὁ “γαεί ὃν ἐλ») ἰξ νγὰβ ἃ αἰβοῖ ΡΠ ΠΑΤῪ 
ἡυάρεπιεηῖ; οἵ. Πι. 8515, ΤῊΪ5 βεῆβε ψουὰ ὈῈ ροββίθ]ε ἴῃ τΠ6 
δϑϑιηθα οοηΐοχι οἵ Εὶ (255.3 2.5.9) ρεγῆαρϑ, μονίονοσ, [ῃς ψοσάς 

νος δά δά Ὀγ ἴῃς τεάδοίοσ ; οἴ. 23 42. --- Λιασισίν αὐ ἑάσεσ τυάο 
λα πο ἐχρεγίσπες οΓ αὐ τὰς τυαγς 27 Οαπααη] ἴμε ρεμογαϊίοη [0]- 

Ἰονίηρ {πὲ ἰηναβίοῃ ; σοιτεϑροηάϊηρ ἴο ἴῃοβθ ψῆο Κηδν ποῖ Υδῆ- 

Μοἢ δηά τῆς ρτεαῖ [Ππἰηρβ ἢς αἰά ἴον [5τδε] (2 οἵ. 27). ΤΠηε ψογάβ 
ᾶτε ἀβίους: δηὰ ἱπαρργορτίδϊς ἴῃ τ 6 γ ργθβθηῖ σοηηδχίοῃ ; [6 Ὺ 

ΤΊΔΥ Ὅς Εἰἴπογ δὴ δαϊίογίαὶ δά ἀϊτίοη ἀθγινεά ἔτοπὶ ν. Ὁ, οὔ, τῆογα 

ῬΓΟΡΔΡΪΥ, ἃ ρ]οβ5 ἴο ν. Ὁ ̓Ἰηϊπιάεά ἱπίο ἴῃς ἴεχὶ ἴῃ τῃ6 ψγοηρ ρῥ]δςα. ἢ 

-2. Τῇαδ οτἱρίῃδὶ βεαυεὶ οἵ 255... ΤῊ (ἰεχὶ ἰ5 οἰθαυ σογπιρῖ; ἴῃς 
τεϑιοσγδίίοη 5 βδοπηεννῃδὶ ὑποσταίη. Τῇῆδ πιοϑῖ σοηβογναῖίνα σουγθα 

ἰ5 ἴο [Ο]ονν ΟΦ ; γιεγείν “ον ἐλ σαζε οΥ {ἀε τωεεδεεῖυς ρέπογα δος 

97 “εγαείϊίες, ἐ αν δαγίσε ζάφνι τοί ταῦ. Α Ὀο]άοΥ τεσοπβίγιο- 

τίου ψου]ὰ Ὀς, σιεγείν ἐπι ογΐδν ἐἠαί τὰ6 Πγασίίες μεσ λαῦε ἐχρέ- 

γίεπες 97) τυαγρ. Τῆς 56η586 ἰ5 ποῖ πιδίθ ιν αἰβεγεηι. 6. ψεὶ]], αἱ 

Ροβῖβα ἀϊβοθγεηῖ ΕΑ] δοσαπὶ σοτίασα οαπὶ ἤὨοβί 5, εἴ ἤαροτο σοη- 

ϑιυδιυαἀϊηδιὰ Ργδθ! πὶ. Τῆς ἱπσοιηρ!είθηθθβ οὐ ἴἢ6 σοησαεϑβῖ ἰ5 

ποῖ δἰ υϊεα ἴο (Π6 5ἰηΐι! 5] Δοίκῃβββ οὐ [5γθε] (21), ΠΟΥ ἰβ ἰΐ 
ἀεβίρηθδα 85 ἃ {π|ἃ] οὗ 15γ86}᾽5 βά εν ἴο 115 τε]!ρίοη (253 34), ποῖ 

ἃ Ῥυπίβῃπιθεης ἴογ [5 ρογβίβίθδει ἱπβάθ!γ (257); [Ὁ 15 ἃ ψίβα 
ΔρΡοϊπίσηθηι οὗ Ὑδῆνθῃ, ἴῃαϊ ἢἷἰβ ΡῬθορίβ, ἔγτοπι ρεποσζαϊϊοη ἴο 

δΕΠΘΥΔΟΙ, ΠιᾶΥ πᾶνε οσοαϑίοη ἴο ου]ἰναῖα [ἢ νἰγίαε5 νυ ἢ ΟὨΪΥ 

ΑΓ ἀδνεῖορβ, δηά ᾿ἰεάσῃ ὈΥ δχρϑυίδεησα ἴἢ6 ϑιρου τ νυ οὗἁἨ {Πεὶτγ 

δοά ἴο ἴῃοβε οἵ [6 μραίῃθηῃ. ---- Ογμέν δέιοσθ τοῖο λαά πού ἀπμοιῦτι 
ἠάσνι ὀφγογε} ἴῃ ρεηεγαϊΐοη οἵ [6 ἱηναβίοη μαᾶ Πα (ἢ}5 ἱγαϊπίηρ 

Δηα δχρογίθησε ; ἰξ ἰ5 {Πεὶγ ἀεβοθηάδηϊβ ψῃῸ ἅγὰ τηδδηΐ ἰῃ ν.". 

με ΑΙ Γ νεῖβε ἰ5 ϑιρεγῆμυουβ δῃὰ τὴν 6 βεσοπάδευ ; νι ἰ5. ἃ 
ἀουδ]εῖ ἴο ἰϊ. 

23. Ὀφυνπ γγῦ25] ἴῃς ῥτορεῖ περαῖϊνε οἵ τῆς ἰηΐ, (81); Βετα ἴῃ ρεγυπάϊαὶ 
υϑς (δες οῃ ν. 33 δθονε), 85 ἴῃ 7058. 235 }) ὙῸ γι 2, μού ἐμγηέρερ. τ 11. 1. πὰ 
πνὴν Π 5] ΘΑΥΤΩ κ᾿ Ἰησοῦτ; σοηίοττηδίίοη ἴο 221, --- ΝΡ ὉΝ Ὁ2 ΓΙῸ] Σ. ἀσκῆ- 
σαι... καὶ διδάξαι τοῦ πολέμου τὴν τέχνην (ΤΗΑϊ., φτε. 8). --- 2. ΓΥΛῚ ΓΡῚ 15Ὸ" 

ΝΎΦΥ 2} ἴῃς βυδ]εοὶ οὗὨ (ἢς ἰηΐ, οδηποὶ θὲ Ὑδῃννεῃ 85 ἴῃ ν.", ζλάαί ἀκ νιῖράϊ 

ἔμοιν ἐλε σεμεγαἰϊοης (ϑο;τῦτ., Βε., Κε., Ἐδυ55), ἐχργεββίηρ ἴμε πιοῖϊνε οἵ 

5 διυά, 
ΤΎΠαει 33 5 ποῖ ςοπβοηδηῖ υνἡ ἢ 115 ργεϑθηῖ οοπίεχι ἰς οὔβογνεὰ Ὦγ Ζίερίεγ, ννῆο 

τεξαγὰϑ ἰΐ ἃ5 δῃ ἰηίεγροϊαιίοη. 



8 ΤῦῦοΕ5 

Ρυϊίηρ ἴθ επὶ ἴο ἴπε ττῖδὶ (ν.1); ἕο ἴδε γε δὴ ταδί ποιϊμίηρ οὗ ἴδε τοδὶ 
οὗ τῃς Ξεηΐεπος." Αβ ἴδε ἴοχὶ βίδηάβ ἴξ πηυϑὲ Ὀς τεμάετςεα, ἐκ ογαεν ἐλαι ἐδ 

ξεκεγαίϊονς οὕ τ146 )ογαφ ες νερὰ ἔμοτυ (ΘΖ, Ἐα., ΚΙ., ΟἸες., δοῦσα. ϑιυά., 

Βᾶ., (55., δπὰ τηοβϑ). Βυΐῖ ἴδεῃ ἴῃς ἱπί. 8δ8 τὸ οδ)εοῖ, οὐ ταῖ με δποῖίμετ 

νετῦ ἰ5 ἱπίεγροβεά, ποτ Ὁσοῦ, τ δ φεαεὰ ἑάφνε --- ταν. Τῆς Ἡβοὶς βεῦ- 
ἴεπος, ἰΒουρᾺ ἱπίε! Πρ Ὁ]ς, 5 ονετοδάεὰ πὰ οἰυτηβγ. (Ὁ οπιὶὶα ἴῃς ἤγβὶ ἰηΐ., 

τσο, ΜΟΙ. ταϊίενεβ ἴμςῈ νγοτδὶ οὗ ἴῃς ἀἰβίσυγ.Σ Ι{ ἰ5 τηοτε ϑβδιϊξίαςϊουυ, 

1δουρῃ Ὀοϊάετ, ἴο ἴγεαὶ "Υγτ 88 οοττυρὶ ἀουδ]εῖ οἵ ΓΡῪ, απὰ Ὁσοῦν 88 ἃ ρἷοεβ ἴο 
ἴδε Ἰδιίεγ, οὐ βυϊδβιίταϊς ον ἰῖ; στὰ ἴλε βἰγυςίατε οἴ. 705. 433, Ρ Ὁ9 ΓΡῚῪ ἸῸ" 

Ἂν γάμσ, ΟἸεῖ. σοπιρᾶγες [ἰνγ, χχχίχ. 1. --- 9 Ὁ Μὸ ὈΔ ἽΦΚ] ἴῃς Ρ]. πιαβξς. 
508. τείεττίπρ ἴο ΟΠ 5 ἱπϊοϊογαῦὶε; ἴῃς νυῦϊζετ οὐ βοῦῖθε υεγὺ ᾿ἰΚεὶγ μαὰ ἱπ 

ταϊπὰ ἴῃς 1;)9 ΓΊΌΓΘΟ οἵ νιῖν; τὴς αἰδοοτά ἴῃ ψεπάετ ἰ5 ποῖ 5ὸ ὑπυβυδὶ. ΤΈΣ 

Βα! νεῖβς ἰβ ποῖ ἱπιργοῦ δ δὴ εὐἀϊϊοτῖαὶ τεϑισιοϊίοι ᾿ἰκς ν ὄρ; οὔδεσνς ἴῃς ονες 

επιρμαῖϊς υϑς οὗ δ᾽ 85 νγ6}}] 85. ἴῃς ἔαϊβε σοποογὰ )ι5ῖ ποῖεά. --- Ρ] τεβιγιςνς 

Ῥατγιίοὶς, ἢ πουὴβ (1 5. 1118 Απὶ. 332), νετὺβ (7υἀ. 1415), δἀῃηὰ ραζῖϊο!εβ 

(2 Κ. 2185). [Ιεἐ ἀοεβ ποῖ δἰνδγβ ἰἴγαϊς ἴῃς πεχὶ (οἸ]ονὶηρ ψογὰ, Ὀυϊ οἤεῃ 

βίδηὰβ αἱ ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ οὗ ἴῃς βεπίεηοςς, ᾿ἰτιϊπρ ἴῃς επαρδαῖῖς πνογὰ ἱπ ἱξ, 
-ὦ 

Ομ. δ5 ποῖ, μβονονοσ, ἃς ἰῇ Αταῦ. δῇες ιϑ,, ἃ ἢχεὰ ροκίοῃ ἱπ ἴδε 

βεῃΐδηος. 

8,4. Το ὈΘΟΡ]65 ψ ῖο}} Ὑδινσοι Ἰοἵξ πὶ τη ἐδο Ὀοππὰες οὗ 

Ῥα]ϑεῖπο ἴο ὮῪ [Π6 ζαὶϊθδ δπὰ οὐθάϊθποθ οὗὨ [δ6Γ86]. --- ΤΉς ἰπῖτο- 
ἀποτίοη ἴο ἴπε86 νεῖϑεβ 566 15 ἴὸ ὃὈς 3.", δόσσέ ἄγε “2ὴ6 κπαδορς τολίεΛ 

γαλευεὰ . Γαδ νεῖβεβ δοοογὰ Ὀεῖζοσ στἢ ἴπς τεργεβεηϊδιίοη οὗ 

Ε (ογ Ὁ) ἴδῃ οἵ 1, ἴο νιϊο βουγοα ν.ὃ 5 δἰἰτἱθυϊεὰ ὉγῪ Μογεσ 

δηά Βιυάάε ; 566 ἀῦονβ, Ρ. 64. ΥΠμ τῃς οαἰδϊοριιε σομηρᾶγα 05. 
1375.-- 7Ζῆε ῆυε ῥγαπῆς οὗ “ις ῥλήδεμες) 705. 1.35 1 5. 658, Τῆς 
ἤνε τὲ δΖα, Αϑῃκείοη, Αϑῃαοά, ἀασϊῃ, Εκσοη. Τῆς πογὰ στεη- 

ἀετεὰ δ᾽ιγαπέ (σθγέη) ἰ5 υϑεα οὐἱγ οἵ ἴῃς ῬἈΠΙβζη65, ἀπ ἰ5 εν]- 

ἀδθηιγ ἴῃς παῖῖνε παῖῆθ. Τμαῖ ἴπαβε οἰκίας. ψγατε ποῖ σοηφυεγεὰ 
ὈΥ Ι5τδ6ὶ ἀρτθθβ σχίῖῃ ἴῃς βιδίετηεηὶ ἴῃ τΞ ἀηα σοηιγδαϊοῖβ τ; 56 Ὲ 
1Πεζα. --- 4πώ αὐ τὴς σαπααμς} ἰὼ 1, ἃ5. ψγὰ πᾶνε οὐβετνεὰ ἴῃ 
«ἢ. τ᾿ ἀῦονε, Οσπασπίξ ἴα ἴπε σοι ργθῃθηβῖνα Ὠάτὴς (οΓ ἴῃ ρορυϊα- 

τἰοηβ ψεϑῖ οἵ ἴῃς ]ογάδῃ ψῃϊοἢ ἴῃς Ι5γαθ 85 ἰὴ ρατὶ δα )εοῖεα ἀπά 

διηοηρ ΟΠ ἴΠ6Ὺ 5ετ]εά. ἢ 1 15 μαγάϊγ ροββί]ε ἴο γεοοηςῖε αὐ 

5 Τῆς νοετῦ ἴἰπ τῆς τεϊδιϊνε βεπίθηςς πιυϑῖ, ἃ5 Βα. ὑγρεϑ, ἤᾶνε ἴῃς βᾶτλς Ξυὺ). ἃ5 

ἴδε ἰηΐ; 20 ἑεαξᾷ ἑάφνε τοῦ ἰ5 ἀποῖπεσ ἐπὰ, ποῖ δαϑὶὶν Ὠαιτηοηϊσεα νἱἢ ρεϊθησ 

Κηον]εάρε οἵ ἴ5τδεὶ. 
Ἐ Εν. (ΟὟἍ ἡ, Ρ. 384) ννουἹά ρτοπουπος ουσν (041), ἐβδα» ἐβων πεῆζὰ ἰραγα. 
Ζ Εογ ἸΣΞὉ τ ἃ πουπ, 5εε ὕεη. 18} Ὁι. 325 2 Κὶ. 819 15. 45 ἃς. 
ὑ Εὼ Μεγεσ, ΖΑ ΤΗΝ. ἱ. Ρ. τὯᾶ ἥν; ἱ. Ρ. 306-300; Βυάάςε, γχεεολέολεε, Ὁ. 345 Ε΄ 
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τε (απααμίΐες Ἰοτα στρ ἴῃς ὑϑᾶρο οὗ ;" ἰῃ ἴῃς σοηϊεχῖ, 85 
Βοβιηϊα μᾶ5 ᾿υ5}}γ οὈβεγνεά, ἴῃς πογὰβ οδπποῖ γεΐεσ ἴο ἴῃε υἡ- 

500) ραϊοα Οὐδηδδηϊῖεβ ἴῃ [5γαθ τα τεστ ον (οἰ. 1), Ὀὰξ ἴο ἃ σοτὰ- 
ῥεῖ ρΡορυ]αίίοῃ οἡ 115 Ὀογάδτβ. ἡ [π Ε' (ἀηά σοπβθαιδηῖν ἴῃ Ὁ), 

Βονενοσ, ἴῃ6 πᾶπια Οδπδδηϊϊε βθαπ5 ἴο Ὀς ἐπιρὶογεα ἴῃ ἃ τόσα 

τεϑιΠοϊεὰ βεῆβα ἔοσγ ἴῃς ἱῃῃαθιϊδηῖβ οἵ τῇς Ἰοναηάς οἵ ψαϑϑίθσῃ, 

δηα Θβρθο δ! βουϊῃννεδίθσῃ Ῥαϊεβζίηθ ; ᾧ Νὰ. 129 (Ε) ἢι. τ (οἴ, 
11) 7ο5. οἷ; ᾿υγῖπετ, 705. 135 2 5. 247 Ζερῇ. 2ς΄. Τῆΐβ οοτῖτγε- 
ΒΡΟΠά5, 85 [ΔΓ δ5 1 οδῃ ᾿υάρε, σῖτα τπῈ υ86 οὗ ἴπ6 πᾶπλθ ἴῃ ἘΡρΥΡ- 
(ἴδῃ βουγοθϑ, δηά ψουὰ δὲ δἰϊορεῖμευ βυ ά 0] 6 ἴῃ (ΠῈ ἴεχὶ Ὀείοσε 
15, ἃ5 ν7.6}} 85 ἴῃ 7.5. 125, “τῆς ῬἈΙ]Ἰσιη 5, δηά ἴῃς Αννίτι ἰπ ἴμ 6 

βου [ἢ ---- 41} [ἢ 6 (οττοτΎ οὗ [6 (απδδηϊῖθβ.᾽"" ΕΓ 115 τεάβοῃ 4150 
ἰ [5 ὈΘΙῖοσ ἴο δϑοσῖθε ἴῃ6 νεῖβα ἴο Ε.. ὃ --- Ζΐε διρημίαης} 705. 1.3". 
Ηετε, 85 οἴϊθη, ἴῃς ςοἸ]Ἰδοῖνε πᾶτης ἔογ ἴῃς Ῥῃοεηϊοίΐδηβ. ἢ ϑίάοη, 

τῃη6. δποίθηϊ τηθίσορο β, ρᾶνα 15 πᾶτὴθ ἴὸ ἴῃ6 δηϊσε ρεορίθ, δπὰ 
τῆς ἀδηοηπηίπδιίίοῃ ρεγϑιϑιθα δζεσ [π 6 ρο] ἶσα] ἀπα σοτησηθγοίδὶ ἢε- 

δεϊροην μδὰ Ἰοηρ ραβϑθὰ ἴο Ἴγτζε ; 8εὲ τοῦ 87 τ Κὶ. ο΄ (Ης. ς 3). --- 
7Ζλε ες ἱπλαῤίπηρ δήοωη Ζεῤαποη) σοπ]θοΐαταὶ δπηθηάδίοῃ ; 
3ῆ ἀαπὰ τῇ νειβίοηβ πᾶνε ἐὔίσυϊίς, ὈΥ ἃ ᾿ἰγδηβογ ΡΟ 04] εστοῦ ΜΙ Οἢ 

οσοῦτ5 ἴῃ 3Ηῆ ἴῃ 705. τ᾽ αἰοοθ. Τῇ Ηἰννιτεβ ψεγα ἃ Ῥεῖ ρθορὶο οὗ 
Οεηῖγαὶ Ῥαϊβϑιίης (ὅεη. 34ἦ οἵ, ὃ 6" 705. 97); 1 ἴῃς 56αἴβ οἵ πε 
Ηϊίϊεβ, ου ἴῃ6 σοπίγασυ, ψατα ἴῃ Οοοὶα ϑγτγία δηὰ ἴπ6 1 δηοη 

(ι Κ. τοῦ 2 Κ. γ᾽; οὗ, 7υ 4. 1352 5. 245 65),"" ψπετα ἴῃς Ἐργριίδῃ 
Ἰηβουὶ ρ[οἢ5 αἶ5ο ρίδος μετὰ. Τῆς ἐπηοηάδιίϊοῃ 15 [μοσαίοσα ἢ 6ο65- 
ΒΆΓΥ, --- γον ΜΈέ βααί ἤεγνιοη ας κα» ας τε Οσαίξισαν οΓ .1α- 

γιατ 705. 132 ἀεἤηεβ {πεῖὶσ βουϊμεγη ὈουηΔΙΥῪ ϑοπιονῃαῖ τηοτα 

ῬΓΘΟΐβεὶν 85 “ Βαδὶ-ρδά δἱ ἴῃε ἔοοϊ οἵ Μιί. Ηεγπιοη." Βαβδὶ- δά, 

δοςοσάϊηρ ἴο [05. 117 (οἵ, 127) ἴπε πογίμεσγῃ Ἰἰπιῖϊ οὗ Ιβγδδ]ϊῖα 

4 Τηαι ἴΐ ἰ5 Ἰεΐ το {πε τεδάδσ ἴο υπάεγβίδηά, " 41} ἴῆοβε, παπηεῖν, νὯΟ νγεσε πιεῦ- 

τοπαά ὔονε ἰπ οἷ. σ᾿" (Β.), 15 τωυςἢ ἴοο ἰοοβα ψυτἰηρ ἴο ἱπιρυῖε ἴο τῆς δυίῃοσ, 

1 ϑοῆπι., Ρ. 297; 50 8]50 Βδ. 

7 ΑἸ5ο, ἀρραγεηΐγ, οἵ {με Ἰοννεῦ Ἰογάδῃ νϑ]]εῦ δἀπὰ ἰϊ5 βουΐμεγῃ εχίεπείοη, ἴ8 6 
᾿Αταθδῆ. ϑὅ8εε Μαβίυβ ου 05. 134. , 

ᾧ 1ι|5, οὗ σοιγβα, ροβϑίὉ]6 (δὶ ἴῃ 6 νγογάϑ8 “ δηὰ 811} ἴᾷε (." γε ἰηϊεγροϊδιεὰ ; 186 
ἀϊδετεηος οὗἁ ἔοστῃ ρίνεϑ βοπὶα στουηὰ ἴογ ἴῃς βυβρίοἱοῦ, 

[ 80 αἷϑο ἱπ Ἡοπιεσ, Οά. ἱν. 84, ἃς. 

4“ Οοπιρᾶγε δἷ5ο ἴῃς οδίδίοσιιε οὗ ἴπε “" βενεῆ ηδίίοηβ," ἴῃ ὙὩϊοὰ ἴπε ὩΟΙΤΩ ΑΙ 
οτάεσ ἰβ, Ρεγίζσξίιεβ, Ηἰννίιεβ, Ἰερυβἰϊες, Εχ. 332 ἅς. (13 {π|65}. 

95 8ες, Ὠονένετ, ΚΙοϑίεσπηδῆη οὐ ἴπε Ἰαϑὶ ραϑβδαψζε. 



8ο ΤΌ Ε5 

σοηαυεβῖ ὑπάευ Τοβῆυα, ννὰ5 ἴῃ τῇς να]εν οἵ (ῃς [θδποη, ἴῃς 
ΜΒιφαὶ, θὰ πλυϑὶ τμεγθίοτε ἤᾶνα ὕεε οἡ ἴῃ6 ψδβϑίθση 5ἰάθ οἵ Μι. 

Ηετπιοῃ, ρετμᾶρ5 δἵ (ῃ6 πιοήδτη Ηδβθεῖγα."--- ανιαίλ} [τευ θην 

τηεπιϊοηεα ἴῃ Ἐργριίδη δηα Αβϑυγίδῃ ἰμϑου ρ[ΙΟἢ5 ἃ5 ψῈ}} ἃ5. ἴῃ τἢ 6 

Ο.Τ., ἰ5 ἴτε τπηοάδγῃ Ηδπιᾶ, ἃ οἰϊγ οὗ ὄο,οοο ἱπῃμαθιϊδηΐβ, οη {Π6 
Οτοπίεβ (εἰ Α51),7 --- Τὰς σαίειυαν 9 Ηανιαίά, οἴϊθηι παπηθα 85 
1Π6 ποτίβεγη [ἰπιϊ οὗ Ῥαϊδϑίίης (Απη. 6" 2 Κ. 145 1 Κ. 85 ΕΖ. 47» 
481 Νυ. 345 οὗ, 1.33), [5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃς ῥ᾽δίη Ἡδπιβ, ϑοῖηθ 30 τη 1165 

βουτἢ οὗ Ηδπιᾶ, δ ἴῃς ἰμιθγβθοϊίοη οὐ ἔουγ ρᾶ5565, δηά οὗἉ τηδΐῃ 
τοδάβ ἔτοπὶ (6 οοδϑῖ, [6 ϑυτίδηῃ ἀεδβεσῖ, ἀπά Ὡοσίῃ δηά βουϊῇ 

ττουρῇ Οοε]θ ϑγχῖδ. 

Τῆε νεῖβε ἱπ|ρ}165 ἴπαὶ τῇς Ὀουηάατγίοβ οἵ ῬΡαϊθϑιίπε γα ἴῃ8 
ἀδβετῖ οὴ ἴῃς βουΐῃ, ἂπά τῃ6 πουΐμογη δηά οὗ ἴμ6 1 θαποη σαηρα 
οἡ ἴπε ποτῖῃ, ἀπά ἔγοπι ἴῃς ΑητΠ]ΠεΔηοη δηα ἴΠ6 Τογάδη νδ] ον ἴὸ 
τῆς 568. ᾧ Τῇὲε Ψῇο]6 οἵ τ ϊ5 ταυτί ον [5γαε] τοραγάθα 85 ἱποϊυἀ θὰ 

ἴῃ τῆς ρμῆ οἵ γαϊνει. [15 δου] ροββθϑβϑίοῃβ, πόννενεγ, ψ γα οὗ 
ταυςῆ πιοσς τηοάεϑὶ ἀϊπηθηβίοηβ. Τἢ6 εητῖγα βεδδοασά, τῇς ῬΠ1]|15- 

τίπα Ἰον]δηά5 δηά ἴῃς ρῥ]δίη οἵ ϑῃδτγοῃ, 85 ψῈ}} δ5. τῇς Ῥῃοδηϊοίδῃ 

οοαϑῖ ποιῇ οὐ Οάγπιοὶ ἀπά τῃ6 ψῃο]α τερίοπ οἵ ἴπῈ 1 θδποη 8 

ταπιδὶηδα ἴῃ ἴῃ 6 παηάϑ οἵἉ ἰϊ5 οἰά Ἰπμδυϊ Δηῖἴβ ΟΥ̓́ΨΕΓΕ σοηααογεα ὈΥ 
οἴμεῦ ἱηναάοτα κα τῃ6 ῬἢΠΠϑιη65. ΤἼὶβ ἀϊβεγεηος Ὀείνεθη ἴῃ 6 

ἰάθαὶ δῃὰ τῃε δοῖυδὶ Ὀουπάδτίθβ οὗ ἴῃ ἰαηὰ οἵ [βγαδὶ 15 ἔτεα ΘΕ 
ποῖεά. 

Ου ἴδε Ῥμὶ] 5ιῖπε8 βοὸς Λίσο διῤίε διωίοπανν (Α. ἃ Ο. Βίας κ), 5. ν.» 
ψγετε ἴ86 οἱάετ ᾿ἰξεγαΐυτε νν}}} Ὀς ἰουπά; ΗἰϊΣὶρ, ὕγσεεελίελίε με. λήνιλοίορίε 
(εν ῥλϊιείᾶεν, τ84ς; ϑἴατικ, σασξα μραὶ ας ῥλι εἄϊεολε ΑΓ είς, 1852; Ῥὶειβοἢ- 

πιδηη, μλδηκίτίεν, Ρ. 261 β΄; ϑομν αι, “ Ὠὶς δβθε ἀεγ ῬἈ]] βῖεγ," ΖΗ ΤΆ. 

χχχῖν. ρ. το3-ἰοϑ; ΝΥ. Μ. ΜΏ)ετ, ἡ ἱθρς. ξσοβα, ». 387 ἢ. --- Τῆς ΡΠ πε 5, 

30 αγ ἂ5 ουῦ ργεβεπί Κπον]εάρε ροοβ, ἐΪὰ ποῖ τηᾶκο τπεὶγ ἀρρεάγαπος ἴῃ Ῥαὶς9- 

τἰπε ἀπε} τπε ἂρε οὐ Ἐδπιβοβ 1Π1. ϑῃουιν Ὀείωοτε ἴῃς {ἰπιὲ οὔ ϑδὺ! {ΠῈῪ 
5 ) υσαῖε ποῖ οἷν }ἀ δῇ (7 ἀ. 1511) ἀηὰ 7 5 ρῇ (1 85. 4), ὈὰΣ ἴῃε (απαδηϊϊεβ 
ἰπ τὰς Οτοδὶ Ρίαϊη (1 5. 3119), δηᾷ ἴξ 5 παΐαγαὶ ἴο βυγηῖθε ἰῃαὶ ἴπεβ8ε βυσοεββοβ 

νεῖ ραϊηεὰ ἴῃ {πε ἤγβὶ ἱπιρεῖυβ. οἵ ἴῃς ἱηναβίΊοῃη. ὕπάεγ Πανὶ [Ιβγαεὶ γοθά 

ἰἴ5ε} ἔτοπι ἴμεπι, δηὰ ἴμεν ννετα ἱπεηςείογνναγά σοηβηεὰ ἴο ἴῃς βυυΐδετγη ρατὶ 

5 Κπευοίοτ, 22. ἰ. Ρ. 331; Βα., Ὀϊ., ΑΘ. Ρ. 490 ἢ; Βἅαδ, Ρ. 297. 

 Οη Ἡδλπιδιῇῃ 5εεὲ Ροζοοκοε, 2 ρει βίον οὐ ἐλε Ξα-, ἰὶ, τ. Ὁ. 143 ἴ.; Βατοκδατγάϊ, 

7γανεὶς ἐπ ϑγγία απάὰ κε οιν 7.α»"άἅ, 1822, Ὁ. 145 Η΄.; Εοῦ., ΘΑΣ, 1}. Ρ. ςφι; Βααϑ͵ 

Ρ. 398 {; Ατδὺ ρεοργάρῆετγϑ, [6 ϑίγαηρςε, Ρ. 357-36ο. 

τ ΟΕ τ Κ'. 865 2 Κ. 1425 Απ|. 614, 
ᾧ Τῆς πογιμεγηπιοβί βεςεπιεηὶ οὗ ᾿ϑγαοὶ ννᾶ5 δἱ ἤδῃ. 
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οἵ τὰς Ξεαδοατγὰ ρ᾽δὶη τ ἰϊ5 ἄνες οἰτιε8. --- 7Ζὰς ζαπααρε5} ἴῃ ἘρΥρἝδη ἰοχίβ 

Οαπαδῃ (Α΄ α-»-ἰ-"4) Δρρεαῖβ ἴο Ὀς ἃ ἀἰβιγίοϊ οἵ βουϊῃννεβίεσῃ Ῥαϊεβίίπε ποὶ 

νΕΥῪ ταπηοῖς ἔτοπι Εργρὶ." [πὶ ἴπε Απιᾶτηᾶ σογγεβροπάεπος ἴδε ἰαπὰ ΑΊ-"α- 

σἀ-ἀϊ ἰδ πιεπτοηθὰ ἃ πυπιθες οὐ [π|ε8, ἴῃ σοππεχίοῃβ νῃϊσ ἢ Ροΐπε ἴο τῃε 
νἱοϊ ηἰὙ οὗ [Ώ6 Ῥῃοεπίοΐδη οἰτὶε5 (Αοςο, 8εγί. 8; Ὑγτε, Δοναῖ, 30). ΤῊς ῬΒοε- 

ηἰοίδη8 οδ]οὰ {Παπηϑεῖνεβ (απαδπίϊεβ, [μεἰς ἰδηὰ σδηδαη. ἢ Βείοτε ἴῃ6 δάνεηϊ 

οἵ τῆς ΡΠ ἰϑεῖπε5 [μς ρῥ]δίη βου οἵ (δγπιεὶ ννὰ8 πο ἀουδί οσςυρίεά ὃγ ἴῃ βᾶπιε 
τος 85 ἴπε σοδϑῖ πούίῃ οὗ ἰΐ, ἀπά (απδαπίϊεβ βεεπὶ, δἱ ἰεαβὶ ἰῃ ϑουΐδετι 

Ῥαϊεβίϊπε, ἴο βανε οσσυρὶεά αἶϑο {με ἢ] σουπίγυ ὈδοΚ ἔγοπι ἴῃς σοᾶβί. ὃ πε 

οὐτγοπί εἰγτποϊορίοαὶ Ἔχρίδηδιίου οἵ {με πᾶπις, " ον ϊδπὰ, Γον]δπήστϑ᾽ ([ἐὸ- 

δεῃι εν, Θέδί, Αἰ μον ίλωνεσί., 1826, 'ἰ. 1. Ρ. 75 (., (ε8., ἃ]. πιὰ.}), ἴῃ σοῃῖταβι 

εἰἴμεν τὸ Αγᾶπὶ, οἵ ἴο ἴῃς Απιοτγὶῖεβ (" ΗἸβῃϊδηάοτβ᾽), 15 (α͵]5ς "οτἢ πὶ ἰαῆσυαρε 

δηὰ ίαςῖ; 866 τὰῦ ποῖς, ῬΑ 0.5. 1800, Ρ. ἰχνὶϊ-ἰχχ. Τῆς τεχῖβ εἰϊε ἀῦονς ως 

τῆς πῖοζε γεβισίοϊεὰ υὧϑςε οἵ ἴπε πᾶπιε (απδδηΐϊε ἴῃ Εὶ δηὰ Ὁ γε ἴου βυπιηπιαεὶϊν 
ἀϊβροβεὰ οἵ ὈΥ Μεγ. απὰ Βα, Ψῃο, Ὀεσαυβε {ΠεΥ̓ ΠΟπΗ͂ϊοϊ ννἸἢ τῆς τερτγεβεπία- 
ἴοπῃ οἵ 1, τεραγὰ ἴμεπὶ 4}} 85 Ἰαὶῖς δῃὰ εγγοπεουβ ἴβθοτγ. Βαὶ ἴμε ἴῃ εοτυ ἰϊ5ς} 
[858 ἰϊβ οτὶρίῃ ἰῃ ἴῃς ὑβᾶρε οἵ Ε. --- 71 «ἱαρ»ιεα»5} ἴθ επη. 1οἹδ δίάοη (Ρῆοε- 

πἰοία) 15 ἴῃς οἱ ἀεβϑῖ β8οῃ, {.6. ἴῃς πιοβὶ ἱπηροτίδηϊ ρευρΐε, οἵ (δηδδη; Ὀυὶϊ Βυ. ἰ5 

Ῥετπδρϑ5 τίρῃι ἴῃ ἢΐ5 ςοπίοητίου πὶ ἴῃ {πε ΟΟΤ. τῃς πᾶπιὲ (᾿ἀπδδηΐϊεβ ἰ5 πενέσ 

βρεοϊβοδιν επιρϊογεὰ ἔος ἴπε ῬΠοεπίςοϊδηβ. ἢ ὅ:ε ἰαγίῃεγ, σπιεπά, Δ }}.8}. 
8. ν. “δάση "; Ρἰεἰδοῃιηδηπ, ῥάδη ἐξέθν, Ὁ. 106 ἴ. --- Οπ τῆς Ηἰ65, δες τῃῈ 

Ἰτεταίατε, 2.2, 5. ν. (ἰ. Ρ. 1379); δπά δάά Τεπβεη, τενίενν οὐ Ρείβεσ, ΖΑ. νἱϊ. 

457-366; αἰ5ο “ Οτυπάϊαροη Πὲς εἶπες Ἐπιχίδεγυηρ,᾽" α.5.»ν., Ζ,0270. χινὴ. 
Ῥ- 235 ἢ. --- πη 705. 118 τπε ἀερατίυγε ἔγοπι ἴῃ 6 ἀϑ04] οτήογ οἵ ἴῃς οδίαϊορυε 
βυρρεβὶβ {παὶ Ηϊννιῖοβ ἀπὰ Ἠ 65. ἤᾶνα δος! ἀεπίδ!ν ἐχοπαηρεᾶ ρίδοεβ, ἀπά 
τι 15 βυπρίοϊοπ '5 ςοπβτπιεὴ Ὀγ (585 51. γε. (7.8.5. Ρ. 218) εἐπιεπάβ δοςογή- 
ἱηρῖγ, ἀε Αἰ ες αὐ ἑὰς ,)οοί ο7 “εγνιοη. ὙὍὙὴὲ βᾶπιε σοσγεοίΐοῃ ἰ8 τηϑάε ἱπ 

70. 35 γ Μεγ. (ΖΑ Τ ΡΨ. ἱ. ν. 126) δῃὰ Βαυ.; {πε οδ)εοϊίοῃβ οἵ )]ὲ. (ΛΘ. 
Ρ. 497) ἅτε οὗ πο ρτεαὶ ἴοσος. Τῆς ΗϊϊῈ επιρίγε ἵπ ϑγγία, ϑ ἢ ἢ ἢ {πὲ 
Ἐργριίδη Κίηρβ οἵ ἴβε τοὶ! ἀγμαϑῦ ναροὰ Ἰοπρ ἃπὰ ορβιϊπαῖϊθ ννᾶγ ίοσ ἴδε 

Ῥοκβεββίοῃ οἵ ἴῃς ἰδπὰ οἵ Απιοσ (Νογίπεγῃ Ῥαϊεβείης, (οεῖς γα), πδὰ ἀἶβαρ- 

Ῥεατγεὰ δείοτε ἴδε δάνεπὶ οἵ ἴπε [βγδεὶἰξε ἰγῖρεβ 'π Ραϊεβίϊπε. Τῆς Ἡ [{|τε8 οὗ 

Φ4ἙἘ, Μεγεσ, Ζή ΤῊΝ. ϊ. Ρ. 308 {,, Μιεάετηαπη ἱπ Βυάάς, γχενελίολήε, Ῥ. 
316 η.; Ρἰεἰδοῃπιάπη, βάδκίξιθν, Ὁ. 97; Μά]:ετ, Ατίον μ. Ξαγοβα, Ὁ. 2ος ΗΠ, ΜΠ 

{Πηκ5 τηδι ἰϊ ἀοαβ ποῖ ἰποϊαάθ Ῥῃοεηϊοία, ον νυ οἢ ἃ βρεοίδὶ πάπα (2) 4- ἀπ) δχίϑβίϑβ ; 
Ῥυϊ της ἰπίεγεηςα ἰβ ρεγῆδρϑβ υπυνατγαηϊθά. 

 σοπητηυηϊοειίοη ἔτοτο Ῥτοΐ. Ὁ. Ο. ἴγοῦ ; 5εε αἷϑο Ἡδιένγ, ΑΕ. χχ. Ρ. 204 Εἴ; 
Βεϊαῖιγε, }.58..1. τ8ρ1, Ρ. 234. 

ὦ Οδπάᾶδη (]9)2) οὔ ἃ ςοἱπ οὗ 1,Δοἀΐςδα, ἄρονε, Ρ. 25 Π.; Χνα τὸ ;)3, Ηεςβίδοιι5 

[Ὁ Αὐάετ.), ΜΏΠογ, ,5. ἀΐσέι ργον ἵν Ὁ. 17: ΟΠποεζοῦθοβουβ, ΒΈΚεγ, με, σΊ., νι. 

Ρ. 1181; Ευξεῦὺ., Ξγαερ. εὖ. '. το ᾧ 26; ϑίερῇ. Βγσ., 5. νυ. ὙΜῈῈ τη15 5ῃοσγίεσ ἰογπὶ 

ΚΙπαΒΗΙ ἰπ ἴπε Αππᾶγηᾶ ἰδ] εἴθ τισὶ Ὀς σοπηεοίεά. 
ᾧ Τινῖβ πηυβί Ὀς ἱπίεττεά ἔγοπι ἴῃς ὑϑᾶρε οἵἉ ]. 
[ ὑνσετελιελέε, Ὁ. 348 Εἴ, ἀραίηκι Βα., Ὀἱ.,.32., τί. " Κεηδδῃ"; Καυίΐζβοῃ, “ΚΔ. 

Διί. “ Οαπαδηίϊεσ," ἂἱ. 

α 
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ἴδε Γεὔδποι ἴῃ ἴδε Ο.Τ' τε, δὸ ἔα δβ γε οδῃ Ἰπάφε, δειηἶϊες, οὗ ἴῃε Ῥδὶεβῦῃ- 

ἴδῃ, τδῖμεν ἴδῃ ἴῃς Αταιηδοδη, Ὀγδηςὶ οὗ ἴῃς τῶος. Ἡδ ἢ ἰ5 ἃ βοὴ οὗ Ὁδῆδδῃ 

(ες. τοἰδὴ, δπὰ τῇς ἱποϊυβίοη οἵ τπεὶς σουπί ἴῃ ἴῃς ἰάςαὶ ᾿ἰτηϊς οὗ ἴδε 

Ῥτοπιϊβεὰ Ἰαπιὰ ββοννῃ ἴΠαὶ ἰϊ νγἂβ τερατάεὰ 48 ρατὶ οἵ σδηδδη. --- ϑααἱ μεν σεονε] 
Ὧ.ε. ἴπε Βδ4] οἵ Μι. Ηετπιοπ; ςΐ, Βδ8] 1εθδπου ἰπ ῬΒοςη. ἱπβοτιριίου. Μδῃγ 
βοβοΐαιβ ἰάεπεν Βααὶ- ρα, Βαδὶ-βεγπιοη, νυ (ἢς τηοάεγη Βδπίᾶβ (Ῥδηεδβ, 
Οδεβαγεὰ ΡΣ ρΡὶ), ου {πε βουΐβετη επὰ οἵ Μί. Ηεγτθοπ; 590 ϑοΐνδγσ, Ος5. 

7Ζλες., Ἐοῦ., 3.33. 1}. Ρ. 409 ἴ; ν. δυπι., ϑερρ, Κε., Βε., ΜΝ. 55. 8]. Τϑε 

ΟὨἿΪΥ Ῥοβίεἶνε ἀγρυπηεηῖ ίοσ [5 νἱενγ 15 ἀεγίνεά ἔγοπι 1 (ῆσ, ς 33; θαι [Ὠϊς Ἰαῖς, 

ἃπὰ ἴῃ ΒΕ οοττυρὶ, νεῖβα σαπποῖ βϑἰδπα δραίπδι ἴῃς ἐχρίϊοϊξ βἰαϊειηεηῖ ἴπαὶ Βδδ]- 
ξαὰ ν»5 ἴῃ ἴῃε Βίᾳ᾽ δῇ, νυῖἱ νῃῖς ῃ τς 5ἰἴε οὐ Βδηϊᾶβ οδπποῖ Ὀε τεσοηςϊϊεά. 

511 1658 οδὴ Βδαὶ-ραὰ ὃὈε Βα! "εκ (Ηε]ορο 5)," νἢϊο ἢ ΌΥ πο 5ἰγεῖο οὗ 

ἱπιαριπαίϊοη οουἹὰ θὲ βαἰά ἴο Ὀε δἱ ἴῃε ίοοϊ οἵ εγπιοα. Οἡ Ηογποῦ 85 ἃ 

5δοτεὰ πιουηίϊδίῃ 8ες Ευδεῦ., 0.52, 21721; ]Θτοτηε, ἐό. οι; Η ΠΑΥΥ οὐ ῬΞ. 132; 

2.85, ἰ. ν. 1340. -- ανιαίλ) ἴῃς πᾶπιε ἰβ ἰουπὰ ἴῃ Ἐργρίίαπ απὰ Αβεγτίαπ 
ἰπβοτίρίίοπβ; υὑπάοτ ῃς δεϊευςίάας ᾿ξ ννᾶ8 τεπαπιεὰ Ερὶ ρῃαδπεία (Ρίοἱ.,ν. 1ς, 16; 
ΡΙΐη., π. 0, ν.. 23 8.82; Ο.53, 2ς5715; ]Ἔγοτης, οπ Εσ. 4736); Ῥαυΐ ἴῆε οἱὰ παπιἊς 

τεπιδίηςα ἴῃ ἰοοαὶ υβς (ΕἸ. [05., ἀνε. ἱ. 6, 2 8. 138). ---- ΠΌΓΙ ΜῈ} Ὁ] (δῖ5. υδε οὗ 

ἴδε ἱπί. 15. αἰπιοϑδὲ σοῃηβπεὰ ἴο τηϊ5 ρῆγαβθ, Απι. 6196 [οβ. 136 ἄς.; Ὀεβίάἀεβ, 

1: (μς. 59 ΕΖ. 4718 (οπ νὮ. 8εε (ο.). Ιἱ ἰ5 (πεγείογε ποῖ βἴγδηρε ἴμαὶ 65 5Βῃουϊὰ 
ἴδκε ἰξ δ5 ἢ. ρσ. Οτη ἴδε 5ἰϊυδίίοη 5ες Ῥοβῖ ἰη 2.23. (Αταεσ. εἀ.) 1Ϊ. ῥ. 987 ἔ.; 

οἵ. ΕοΡ., 8.13. ϊ. ς68 (.;, ναῃ ἀε Νεῖάς, λίαν», ἰϊ, 469-471; Βᾶ.; ου ἴδε 

τουΐε5 4150 Ε. Μεγοῖ, Ο4. ἰ. Ρ. 222 (. 

4. γ7εν -εγυεά το ἦγ» Τεγαεὶ ὁ} οἴ. 2,5. χἷὺ Οοπιϊηυδίίοη οὗ ν.ὃ 
ὉῪ ἴδ 58πη|6 μβαπά (Ε). Τῆς σοποερτίοῃ 15 ἃ ἐγεαυθηῖ οὴα ἴῃ Ε 

(ὔξεη. 22] ἔχ. 20) ἃ5 Μ6}} ἃ5. Ὁ. --- 70 ἄποιν, δ'..1 ΤὨβοάοτεῖ 
(φι. 8) Μ}}} ποῖ ἰϊονν τμαὶ (σοά τἰ65 πλδῃ ἴοσ ἴῃ6 βακε οὗ Κπονίης 
ΨΠαὶ ἰδ ἴῃ [Πδτὴ ; ἰἴ ἰβ ΟἿΪῪ ἴο ἰεῖ ἴῇεπη ἄδνεῖορ ἀπὰ σγανεαὶ τπεὶγ 

ἴγι6 ΠΠαγδοῖεσ ; 5ι τη] τὶν Αὐρ. {φι. 17, 3): πο υἱ 5οίγεῖ Πεδὺβ 

οὐηηΐϊιπὶ σορηϊοΥ, οἰίδηλ {αταγογαπη, 564 αἱ Ξοἰγοηὶ ἱρϑὶ, εἴ 504 σοῃ- 

βοϊθηϊτία νεὶ ρὶογίδγεηῖαγ, ναὶ σοηνὶησετεπίασ. Τῆς δυῖῃοτβ ἴΠ6- 

ΟἸΟΩΥ ᾿γᾶ5 ποῖ 30 ρτοίουπά. 

δ, Θ. ΤῊΘ [ΙδΔγ80]1088 ἀν76}} διβοηρ [16 παῖϊνοθ οὗ [86 Ἰαπὰ, 

ΣΒΙΘΙΙΩΔΥΤΥ ὙΠῸ (θη, δὰ ἸΤΟΥΒμΐρ (ΘΓ μοί. --- Μεγεσ δηὰ 
Βυάάε, ἰῃ δοσοτάδησε ψ]τἢ {ΠΕ} δηαἸγϑὶβ οὗ (ἢ6 ἰογεροίηρ, δϑοσῖδα 
{πε56 νεῖβεβ ἴο Εὶ ; Ὀαυϊ {π6γ σοηῃίαίηῃ ποιῃίηρ οπαγαοίοτίβιὶς οἵ Εὶ ; 

τὰς οσδἰδίοσις οὗ παϊίοηβ βυρρεβῖβ γαῖῃεῦ Ἐ)ς (οἴ. Εχ. 341) ΟΥ ἃ 
Πδυϊτοτοηοτηὶς μαηά (ςῇ, Ὀι. γ1 705. 232). [ἰ βεειηβ ἴο πὴ6 τῆοσα 

ῬτΟῦΔΌ]ε τῃαὶ ἴῃ6 νθῖβεβ ἃγα 5:05: Π||4}}Υ ἰτοτὴ Ϊ, δια ρ! θὰ ὉΥ δῃ 

6 Ἴκεη, ]. Ὁ. ΜίοΒ., Εἰπασ. 
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εὐἀϊζοτ, 45 ἴτε σορῃᾶῖα ράβϑᾶρα ἰῃ Εχ. 34 ἴ45 Ὁδθῆ. ϑοἢ ἃ ποῖϊοα 
ταὶς νΕΣῪ ΜῈ} οἷοβα 7᾽8 δοοουπὶ οὗ ἴῃς 5ϑΕ]εηεηῖ ἴῃ Οδηδδῃ ; 

85 παιταῖϊνε νγὰ8 ῃοὶ ἀδθνοίά οἵ τεϊρίουβ λυάρεπγεηῖ, τπουρῇ ἰξ νγὰς 
ποῖ 350 ἀορτηδῖίς ἃ5 ἰῃ Εἰ ἀπά Ὦ. -- Ζῴες σαπαασηέες, δ’. ἴο τς 
ΦΧ ῬΕΟΡΙ68 ἤοτα τεοϊϊε ἴῃς σοτηρίεῖα οαἴαίορσας οὗ ἴῃς “βενβη 
ῃδιϊοηϑ ᾿ οἵ Ραϊεβέης (Πι. γ}) δἀἀ5 με Οἰγραβ ῖῖοβ (705. 3} 241}; 

Ῥυϊ 04} ΟὨΪΥ ἴῃς 5ἰχ ἅτε παιῃεὰ (Εχ. 45 7 235 2.1᾿}.24} Πϊ. 2οἷϊ 
ὅζο.). Οπ ἴδε (δῃδδηϊίεβ, 5ε6ὲ οἡ 2ὅ; ΗἩϊε5, 3᾽; ΡεγΖΖί(εϑ, 

τῦ; Ηἰννίζε5, 35 ἀηὰ ποῖα Ὀεῖον ; [6 Ὀυ 5.165, τοὐ τ΄. --- ΖΦ Ανιογίζς} 

ἴῃ Εὶ δηά Ὁ τδε σοπηργεμεηβῖνε πδπλα ἴοσ ἴῃς ρθορὶεβ Ψψῇοπι 15Γ86] 

ςσοῃμαυεγοα δηὰ ϑβυςσοξεάοδα οὐ δοίῃ 5ἰάθβ οὗ ἴῇε Ἰοσάδη." [Ι͂ἢ 
Ἐργυρδῃ ἰοχίβ ἴπε ἰαπὰ οὐ Απιᾶσ, οὐ Αὐποσ, ἰ5 Νοσίμογῃ Ῥα]θβίίηθ, 
ἢ τη 6 ταρίοη οὗ ἴμ6 1ϑρδηοη ἴῃ Ψ}ΟΪ6 ΟΥ ἰῇ ματι. [Ιἱ 15 δῖ 

Ἰεαϑὶ ἃ ποϊνουίῃυ οοἰποίάδηος ἴπδῖ ἴῃ ἴῃς Ὠιἰδίοτί αὶ ἱγδαϊτίοη οὗ 

τῆς. πουΐβογη {πΠῦ65 ψὰὲ πηά τῃ6 πδῃς Αἰμοσῖθβ, ἰῃ ἴῆαϊ οὗ τῃ6 

βου Βοσ ἰρε5 (1), Οδηδδηϊϊεθ. ᾧ Ὑηᾶὶ ἴῃς Απηοτῖτε5 ψγοτε οὗ ἃ 
αἀϊδετοηϊ ταος ἔτοπη ἴῃῈ (δηδδηϊίεβ, [ἤθτε ἰ5 ΠΟ σοποϊαβῖνε ρσοοῦ, -- 

6. Τῆς Ι5γα6] 1165 ἰηϊοσπηγαττίθα ἢ τῃ6 πδίνε ἱπμδθιϊδηΐβ ; οἵ, 

Ἐχ. 3415 Πι. γδ 705. 235. --- Απά τυογελίβῥεά ἠλεί»γ ρος τῇς σοη- 
πυθίαπι ἴῃ ἰἴ56} ἰηνοϊνεα τΠ6 τεσορη!ίοη οὗ οης δηοῖποσ᾽ 5 τε] ρίοη, 
δηά νγδβ Ὠδίυγα! ν [Ὁ] οσνεὰ ὈΥ ραγίοἰραϊΐοη ἴῃ ἴδε αὐτὰ; οὗ, 

1: Κ᾿ τα 5 ο. Ἐεϊρίουβ ἜΧΟΙ αϑίνθ 685 ἰῃ ἴῃ δῃποίεπὶ ψου]α νγὰ5 
Ῥοβϑιῦ]α ΟὨΪΥ ὉΡΟῺ ἴοτπλβ οὗ σοπηρ]εῖα ὩΟη-ἸὨ ΘΓΟΟ ΓΕΘ. 

δ. ΤὮςε Ναϊϊοπβ οἵ Ῥαϊεβίϊπε. Οὐ ἴδε ἰ᾿ἰϑὶβ βεὲ Ογωλδα τὐέ- Οὐλδα, Νο. 274. 
ΤὨε σδίαϊορις 5εεῖηβ5 ἴο Ὀς πονβεῖς οτἱρὶπαὶ εἰϊῃοτ ἰῃ 1 οὐ Ε, Ῥαΐϊ ἴο ὃς Εἰϊεὰ 

ἴπ Ὁγ Ε)ε οὐ Κὰ.; βεεὲ Μεγν., ΖΑ 7 ΚΡ. ἵ. Ρ. 124 (.; Βυ., ὕνγετελ,, Ρ. 344 [.; ὉὈΪ., 

ΔΝΩΩ͂. Ρ. 272.8 Ἧεστγε ἴὲ ἰβ ἴο ὑς βυθρεοῖϊεα πὶ ΟὨΪΥ ἴδε ἢτβε παᾶπιθ, ἐᾷε 
(απααρεέες, ἰ5 οτἱρὶ πα]; οὔβεγνε ἴμε δηβυΐηρ αϑυπάείοῃ. --- γΠ|] κα Ἴπρ (16), 

δ βαρροβεὰ ὮὉΥ πηΔηΥ ἴο δᾶνε Ὀεεη οτίρίηδι ἀεβοτγίριϊνε οὗ ἃ τηοάς οἵ Ἰἴΐς, 

Ῥεορὶς ψῇο Ἰϊνεὰ ἱπ γῖπ, Βεάανίη ἐποδιηρπιεηΐβ; οἵ. ὍΝ ΤΠ Νὰ, 325], δπὰ 

5. διεἰπίῃαὶ, Ζείλεελν. Κ δ ξενβεγελοίορίε, χὶὶ. Ὁ. 267; ΝΜ ε., σονεβ. ἀ. Τἥἴεχαι,, 
Ῥ. 135,34: (.; Μεγ., ΖΑ͂ ΤΗ͂Ν. ἰ. ταῦ Εἴ; Βυ., ὥνγεεελίελέε, Ὁ. 344 Π. 

1 85ες Εὶ Μεγετγ, ΖΑ͂ ΤΗ͂Σ ||. Ρ. 306 Ε΄; Μά]εν, Ατίϑε τ. Επγοβα, Ὁ. 213 Β., “πο 
τεβίγὶςῖ5 {πε ἴδστῃ ἴο ἴῃς 1 εραποπ τερίοη. Οἱ, αἷβο ἴἢς υ5ς οἵὁἩ ἴῃς πᾶπιῈ ἰπ Απλάγπϑ 
ςοττεβροηάεηοα (Ἰεἰΐετα οὗ Ασίγι), δἂπὰ οὗ »πῶϑ αρεμγγὰ ἴῃ Αϑδγυτίδῃ ἰῃβοσ ριοῃΒ ; 

Βεϊαίιγε, Ῥ.58.4. τϑοι, Ὁ. 215-234. 
ΟΕ αἰξο Απιο5. Μά] (ΟΡ. ἰδ. Ρ. 231) 6 ἈΠΓΕΔΘΟΏΔΌΪΥ 5κερίϊοαὶ ἀθουὺϊ ἴῃ 6 

εχίβίεηος οὗ Απιοτίϊες ἰῃ (εηίγαὶ Ραϊεϑιϊηθ, οσ ευθη ἰπ ΘΑ] εα. 

ᾧ Βαοου (722. χ. ᾿. ᾿ῖς π.) αϑϑετία (Βαϊ ἰῃἰς |ἰϑὶ ἰ5 μενεῖ ἱηίεγροϊαιεά ἱῃ Ε'; Ὀυὶ 

48ε:γ. 
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Αγδῦ. .«-»" 50 Οδες. 7Άε:. (βαζαπα:), Ἑατεῖ, Μ᾿, 1. ου Οεη. τοὐ΄, ϑαυςε, 

ἃ].; εἴ. Εν. ΟΡ Ρ. 3͵τ-Ξ “7 . Ρ. 23). Βαϊ τὰς Ηϊττιῖες οἵ ϑβεςβεσω 
διὰ Οἵρεου (Οεη. 34 [05. 9) ψεσζε βυσεὶν ποὶ Βεάδπίη; ἴοῖ ἴς ἴξ ρεοῦδρὶς ἴδδι 

ἃ ἀεεοτίρίίνε πδίὴς οἵ ἴδε βοτῖ που]ά δᾶνε εἰπηρ ἴο ἴβεπι ἴῃ τρίϊε οἵ τμεῖς 

οἔδηρε οὗ [πἰς. Ῥεῖῃδρϑβ ἴῃς οἱάετ ἱπιετριεῖετα ἴῃ ἴῃς Οποσιδϑῦςλ Ψψέσε τθοτε 

πελεὶγ τσ δῖ ἴΏ σοπηεοῖηρ ἴἃ τ ΠῊῺ τὸῦ Ὁ (θηριώδεις, ὥσπερ ὄφεις); ἴ αὶ οοὐποεῖτ- 

Αὐ]ε (δῖ ἴἴ ἰς δὴ δηϊπιδὶ πᾶτως, ἴῃε ϑηδὶςς οἶδ}. --- ἥσεογ:) ἴῃς εἰττοοϊορίοδὶ 

«ἱηϊετρτεϊδιίοη, " ΗἸ ΒΙδηάςεθ᾽ (5: πηοπὶβ, ἀπ πιδην), 5 ρυγεὶν δς τοῦς, κε τ8ς 

Τοττοξροπάϊηρ ἐχρίδηδίίυου οἵ (δηδδηϊίε (αῦονς, οα 32); τβουρὰ ἴῃ Ε δπὰ ἢ 

τῆς Απιοτίϊες ἂς γεργεβεηϊεά ἃς ἴῃς ἱπῃδὈοιϊδηῖς οἵ τῆς τπηουπϊδλϊπουῦς ᾿πίετιοσ οὗ 

γεβίεσῃ Ῥαϊεβίϊης, ἴῃς ἰδπὰ σοπαυετεὰ ὃν 15γδεὶ (Νὰ, 135 Ὀι. 1). ΤΒε Ἀπιοι- 

165 ἅτε γτεργεβεηῖεά ἴπ Οςῃ. 1οἷδ 25 ἃ (ληλδηῖϊϊε ρεορῖὶς, κε τε Ῥδοεηϊςίδης 

δηὰ Ηἰῖε5. ὅϑάγος δᾶ5 αἰϊεπιρίεά ἴο ῥτονς τῃδὶ {μεν θεϊοηρεά εἰ βηο]ορίς ΠΥ 

ἴο ἃ ἀϊκιίηςϊ τὰςε; Σ ἴῃ ἰδηρυλρε, τε] ρίοπ, δῃὰ ςἰν}] δου, Βοσενεσ, ἴΒεΥ δγὲ 

Ὠοῖ πῃ ΔΏΥ ΥΥΑΥ «ἰἰδιηρυϊσμεὰ ἴπ ἴῃς Ο. Τ. ἔτοταῃ ἴῃε οἵπες ρεορὶες οὗ Ῥα]εξεῖπε. 

ΠΙ. 1-11. ΟἸδηΐ61 ἀο᾽νεσα Σεγϑθὶ ἔγοπιὶ ΟἸμδη- ΤΙ δ δι αὶπι. 
- Τῆς Ιβγδθ}1ὲ5 αἰβρίεαθε Ὑδῆνες ὈΥ περίεοτηρ Πΐπι ἔοσγ τῇς 

ΜΟΙΒΩΙΡ οὗ ἴῃς ροάς οὗ (δπᾶδῃ (ν.). [ἷπ δῆρεσ πε ρῖνεβ ἢ επὶ 
ἃὉρ ἴο (ΟυἌῃδη- 5ῃδί δῖ π, κίηρ οἱ ϑγγίὰ οὔ ἴῃῆε ΕὙΡἨτγαῖθϑβ, ἴο 

νοῦ ΠΟΥ ἅτε δυῦ͵εοι εἰρῃϊ γεατ (ν.). Αἱ ἰαϑῖ, πηονβαὰ ὉΥ 

ΤΠ ΘῚΓ οὐθ5, ἢδ γαῖβεβ8 ὉΡ ἃ ἀδ]νεσεσ ἴῃ ἴπῈ ρεγβοη οἵ Οἰδηϊεὶ Ὀεη 

ΚεπδζΖ, ῆΟ ρΌ65 ἴο ννὰσ ἢ Ουβῆδη, ἀπά Ὁγ (οά᾽ 5 Πεὶρ ργενδὶ]β 
ονεσ πα (ν᾽ 3). Ὑῆα ἰδηά επ)ογϑβ βεσυΓ ἔογ ἐογγ γεᾶγβ, υηῈ}] 

τῇς ἀδαιῃ οἵ Οἰδηίεὶ (ν.}}}). 
ΤῆΘ ῥγαρτηδίϊς ἰηἰγοάποίογυ δηά οἰοβίηρ ἰογηγα]αϑ ἴῃ πο ἢ ἐδο ἢ 

οὗ τε 5ιοτίεβ οἵ ἴῃῆε Ἰπάρεβ ἰ5 δεῖ, ὃ ἅτῈὲ ἤδῖθ, ηεσα {ΠΕ 16 
Εἰ ]ογεα ἴογ (ἢ ἢγοι {ἰπη6, ἀρργορτίδιεϊγ ἐχραπάβά ἴο {πε ῖσ σοπι- 

ῬΙεῖς ἰγρίςδὶ ἕοσηι. Τ5 ἀρ! τὰς οἵ τῃς6 5ειτίηρ, ποννανεσ, ΟἿΪΥ 

ΤΆ Κα 5 ΤΟΥ͂Θ σοηϑρ συ ου5 [5 επηρίη655.} [Ιἰ σοηίδϊηβ ποϊπίηρ Ὀυϊ 

τῆς παπιθβ οὗ Οἰμηϊεὶ δηά (υβῆδη, (ἢ ἔοστηοσ οἵ ψῃϊο ἢ ἰ5 ἀεσίνεα 

ἴτοπὶ αἷδ, [τς ΟἸΠΟΙ ἰ5 δὴ δηΐρτηᾶ ; ὯΟ 5ἰηρὶε ἀδῖδὶὶ οἵ ἴῃς βίγυρρὶα 

15 τεοοτάδα, --- ἴξ 15 ενϊάδηϊ τἴῃαϊ (ῃ6 δὐῖποῦ Κῆθνν ποῆθ. Νοὺ ἀοδβ5 

ΦΟη τῆς οτίρίπαὶ πιεδηΐπρ οὗ φ-» (ἴεπι|) 5δεὲ ες ἀοε)ε ἴῃ ΜΜ. ΒΕ. ϑπιῖῃ, Αἰϑ- 

τον ο7᾽ 5:»ι{4ε:, Ῥι. ἱ. Ρ. 256 π. 
ΤΑ οοππεχίοῃ οὗ "πὶ νυ πὴπ (Ενε) πιῶν α]5ὸ Ὀε βυϑρεοίεά; (455. Ἦν ., Οονιρ., 

Ρ. 343. 
1 ὅες ἢἰ5 ἀγίοὶς, “Τϑς νγπίϊς Ελος οὗ Αποίεηϊ Ραϊεϑιϊπε," Εἰ χροσίέον, Ταὶγ, 1888, 

Ρ. 48-57); Α'σεές ο7 ἐἀε Ο. 7'., τϑοτ:, Ῥ. 112 ΠΥ. ᾧ ὅ8εε [πιτοάἀποιίοη, ᾧ 3. 

! Τῆς Ἰαοκ οἵ βυϊθβίαποας ἰῃ τῆς 5ίογυ νγὰ5 {εἰΐ Ὦγ ΕἸ. [05., ψῃο ΠῚ15 ἴῃ ἱποϊά επῖβ 
ἈΡΡΑτεπαν βυρρεϑίεα Ὦγ ἐνεηῖβ οὗ ες Μδοςαυδεᾷη σἰστυρμιε (απϑ ν. 3,2 Κὶ 179-184). 

-- 



11. γεῖι ὃς 

τῆς Ῥᾶτα ίΔοῖϊ μᾶ55 ὑῃο μα] δηροά, Τῆς βυθ)υραϊίοη οὗ (δῃδδῃ δἱ 

τηϊϑ τἰπιθ ὉῪ ἂΠ ΘΠΘΙΩΥ ἤοτα 50 τοπιοῖθ 8 υδυῖοσ ἰ5 Βραὶν αρσοῦα- 

Ὁ], ᾿ ἤοῖ θεγοηά (ἢ6 Ὀουπάβ οὗἁὨ ροβϑί ὉΠ ΠΠΥ ; 1ἴ5 Ρασαο ὉΥ 

Οιἰδμηῖοὶ, 4 ΚοηϊζΖζίϊα οἷδῃ ἰῃ ἴῃ6 οχίγεπης βουῖῃ, βοδγο οὶ [655 

ΠΏΡΙΟΌΔΌ]6. [Ιἴ σδη Παγάϊν ὃς τορᾶγάεα 85 ενίάδηςα οὗ ἱηοταϊηδία 
βαρ ςῖβπι παῖ τηδην ταοθηὶ βοἤοϊασα πᾶν ἀουδίεα νεῖμεν (ἢ 5 

ἰγρίςοδὶ ορργοϑδίοη δηὰ ἀδἰϊνεδησα ἢαὰ5 ΔὴΥ ὑϑ!5 οἵ ἰδοΐϊ, ΟΥ ἐν θῇ 

οὗ ττδαϊοῃ, δηὰ ἢᾶνο βγη σα τῃαῖ ἴμ6 δυΐποσ Π]16α τῇς ὈΙΔηΚϑ5 ἰῃ 

δῖ βοῆδπ)ς ψῖῖῃ ἴῃ ἤτοι σἤδηοα πδπι65 δὲ βαπά. 7 ΤὨαϊὶ οἵ Οἰμηϊεὶ 

νου] πδίυγα! ν συρρεβί ᾿[561{| ἀηά παά τῇς δἀνδηίαρε οὗ ρἰνίηρ ἃ 

͵υάσε ἴο ]υάδῃ ; ψῇδθηςς τῃαὶ οὗ (υβῆδη σδῖηθ ἰΐ 15 ἰ4]6 ἴο ριι655. 

Ὑβε πιεϊμοὰ ΕΥ̓ ψ»Ὠϊοἢ ϑάγος (Αὔζρλον Ογήεῖσηι, Ρ. 297 8.) ῥγοσυτεβ ἴῃς 
“νετγάϊοῖ οἵ ἴμε πποπαπιεηῖβ᾽" δραίηβὶ ἴῃ οὐἱτῖοβ οπ 115 ροϊπί 15. ει ΠΟ ΠΥ 
οπαγαδοϊογβεῖς. γε τε ἰοἱὰ ἴπαὶ ἴῃς ρεορὶς οἵ Μίιϊδῃηὶ (δοσοταάϊηρ ἴο ϑαγος 

πε ηδῖϊνε πᾶτῆς οἵ Αταπι- παμαγαῖπ) ψέγε ἃηοηρ ἴπμε ἔοαβ --- “ ΓΑΌΥΔΠΒ, 

ΘΙ Δη5, ϑαγαϊηἴδηβ, τες κβ, σγρτίοιβ, Η τεῖϊεβ, ἀηὰ ΡΠ Ἰ5Ε 165 " --- ἢο σοτη- 

Ὀἰπεὰ ἀραϊπϑὶ Ερυρὶ ἴῃ ἴῃς τεῖίρῃ οἵ Βδπιβεβ 111. (ρ. 298); δηὰ ἔτοπι ἴδε ἴαςϊ 

παῖ τὰς Κίηρ οἵ Μίιϊαηηὶ ἀοεβ ποὶ ἤρυτε 31 Μεάϊηπεῖ Ηδδα ἀπιοηρ ἴῃς σοη- 
πυετεά ίος, ϑαγος σοποϊυάεβ ἴῃδϊ με Ῥγοῦδο!Υ τοπιδϊπεὰ Ῥεπὶπὰ ἐπ ϑγγίᾶ οσ 

Ῥαϊεβιϊης (Ρ. 300); [πε εἰρῃϊ γεδῖβ (μὲ Ουββδῃ ορρτεββεὰ ἴϑγϑϑὶ ψουϊὰ 

Ἔχδοῖὶν οοτγεβροπὰ νι ἴῃς εἰρθϊ γεᾶτβ Ὀεΐνεθη ἴπ6 Ὀερίπηΐπρ οὗ ἴδε {᾿Ὀγαῃ 

διϊδοὶς οὐ Ερυρί δὰ ἴῃς Ἵδπιραίρῃ οἵ ἴπε Ῥμαγδοῦ ἱπ ϑγγία (303 (.). Ρτοί. 

ϑάγος γρῖνεβ πὸ τείεσεηοεβ. Τῆς ἰδηὰ οἵ Μίϊδηπὶ (Μίϊεη) 15 πιεπιϊοηςά, 50 

ατ 851 σδῃ δϑοετγίδίη, Ὀαϊ ἱνῖσε ἱπ ἴμς ᾿μβοσὶριϊουβ οἵ Βδπιθεβ 1Π]., ᾧ ἂπὰ (δαῖ, 

ποῖ ἴῃ ΔΥ οοπηοχίοη νἸτ ἴπε ἱπουγϑίοη οὗ ἴπς πουίμπεγῃ Ὀαγθαγίδηβ, Ὀὰϊ ἴῃ 

ἴποβε οαἰαϊοραεβ οὗ τεπιοῖε ἀπά βίγδηρε Ἴουηίγίεβ νν ῃἰο ἢ ννεγα σοπιριϊεὰ ἴῃ 

οτάεγ ἴμαὶ ἴπε ῬΏαγδοῖ πλῖρῃϊ 5εεπὶ 85 ργεδὶ ἃ Ὁοπαθεγογ 85 ΤΠοϊῃπιεβ [1]., 
ἔτοπι ννῆοβε ᾿πϑογίριοηβ την οὗ ἴπε παῖηθβ ἂῦὲ ἀεγίνεα. δ ΤΠαὶ “να Κπον 

ἔτοπι ἴῃς Ἐργρίίδη τεοογάβ ἴμαὶ Μίϊδππὶ οὐ Αγαπι- παῃαγαίτη ἴοοῖκ ραγί ἱπ ἴῃς 

ἱπηναβίου οὗ Ερυρὶ" 8 δὴ δββευΐοη ἴογ ψὩο Ῥτγοί. ϑαγοε ονγεβ ἴζ ἴο ὰ8 ἴο 

Ῥτοάυος ἴῃς ενίάεποε. ΔΝ πουὶ 15 ργοοί, Ὡς ψῃοῖς οοπιἰπαίϊοῃ ἰ8 ἃ5 θᾶ8ε- 

1ε585 25 ἰξ ἰ5 ἱπρεπίουϑ. [] 

411 ἱηνοῖνεβ, [ἰ πλυβί Ὅς τεπηεπηθεταά, ποῖ οὐἷγ ἴῃς σοπηιυεϑβὶ οὗ πε ἰϑγαε τε 

{ΠὈε5, Ὀυϊ οὗ ἴῃε σαπδδηϊτεβ, νυν ἢ τ εἰσ βίγοηρ οἰτε5 (οἢ. 1). 

ἘΝνε., Οονερ., Ὁ. 9; Βυ., Αἰελν. μ. δα»ε., Ὁ..94 ἴ.; 814., Ο ΨΠ3. 1, Ρ. 60. 
7. 8ες ὅγος Ὠἰπιβεϊξ, Ρ. 300. 
ᾧ Οπ (δε οπαγδοῖεσ οὗ ἴπεβε ἰἰϑῖ5, ν. ΕΞ Μεγεσ, σετεά. Αφυ)ι., Ῥ. 3190; ΜΕΠετ, 

“πές Ἐμγοβα, Ὁ. 484, Μὶνο αἰῆγπι5 ἰπαἴ πε πᾶτης οὐ Μίϊεη πενεῦ ὁσοῦτγϑδ ἰῃ ἃ ἢϊ5- 

ἰοσίςδὶ ἰεχὶ αὐΐεσ ἴῃς σϑῖἢ ἀγπαϑίυ. 
! Κι, νῆο ἀοεβ ποῖ δάπηῖῖ (πὶ ΟἸηἰεὶ ἰ5 ἀη Ἀπ ἰδίοτίς αὶ ἤρατε, ἱπιαρσίπεϑ ἴπαὶ 

τῆς “ἴον ἰ5 ἃ ἐπι τεπιϊπίϑοεπος οὗ ἴδε ννδῖβ οὗ Βδπιβδεβ 11]. απὰ Τ᾽ρίδιἢ ΡΊ]εβοσ 1. 
ἰπ Ῥαϊεβϑιπε (Ο44. ἱ. ἃ. Ῥ. 70). 



86 ]ῦῦσΕς 

Ἴ. 8εεὲ ου “ἷ, -- δόνγοί γαλενο, δ'..1 Ὧι. 612 81. 1.19 4.γ18 
1 5. τ2᾽ Ηοβ. ᾽} 7ετ. 3 ἄς. ; οἵ, 4150 7υά. 85, ---- δεγυεά “ἀε Βαα 
δεῈ οὔ 2.3. --- 4πά4 ἀσλογαλε] ἱπ ὉΥ δῦ ἴῃς ρτεαῖθ πυπιρεῖ οἵ 
ἰῃβίδῃςεβ ἴῃ ἴῃε Ο.Τ. (με σελεγαλ 15 ἃ ψοοάξῃ ροβὶ ΟἹ τηδϑῖ, ψῃϊοἢ 
βιοοά δὲ ἴπε ρδος οὗἩ πουβῃΐρ ; 566 οἡ ὅπ δ, [Ιη [ἢϊβ νϑῦβε, μον- 
ΟΥΘΓ, 88 ἰὴ 1 Κ. 18} 2 Κὶ 22," 1|ἴ 15. νυ θην ἱπϊομά θὰ ἔοσ τῆ 
Ὡδηῆλε οὗ ἃ αἰνίηϊγ; πὰ δ8 ἰῃ ἴῃεβε ρᾶβϑᾶρεβ Αββεσδῇ βίδηβ ὈγῪ 
ἴδε 5ἰάε οὗ ΒΔ] ῥγβοίβεϊγ 85 Αϑίασίβ ἀοββ αἰβείνῃεγε (212 τοῦ ἰ 8. γ' 
12),  ννᾶβ ἃ πίυγαὶ ἱῃίδτεπος ἴπᾶΐ Αβἤβγαῃ νγᾶ8 ΟἿΪΥ ἀποῖδοι 
πᾶς ({Π16 οὐ ἐρὶ πεῖ) οὗἩἨ Αϑβίασίε. ἡ Τῆς ποοάδῃ σελεγαὰ πὰβ 
ἴῆδη βιυρροβεὰ ἴο Ὀ6 ἴῃ 5γγηῦο] οἵ ἱπιᾶρα οἵ 1ῃϊ5 σοάάε55. Οἰἴδοτς 
ἀϊξείηρυϊϑῃ Αϑῃοσαῦ ἤοπὶ Αϑβίατία ἴῃ αἀἰβεγοπιὶ ψγᾶγβ. ξΣ Οἡ ([ἢς 
οἵἴδμεν μδηά, [τς δχίβίθηος οἵ ἃ ροά 4655 Αβῇβσγδῃ ἰ5 ἀδηϊβὰ Ὁγ βοπιθ 
Ἄοοηβεσνδίϊνε βοῃ οΪασβ, ὃ Δηἀ ὈΥ πιδηγ τεοθηϊ ογίο5 ; [ ἴῃς ράββαροβ 
ΜΠΙΟΝ σθαῖι ἴὸ ῥτονα ἴῃς ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἅτε ἴο ὃς Ἔχρίδἰηθα οἰ ἴΠΕῚ 85 
ΤΩΘΙΟΩΥΤΙΥ (ἴῃς Ὠᾶπὶς οὗ ἴῃς ϑυίῃθοὶ θείης ρὰΐ ἴοσ (παῖ οὗ τἢς 
ξοαάε55), οἵ 858 ἴε σοηβιβίοῃ Ὁγ ἰδῖθ ντίϊετβ οὗ ἴπ6 βυγῃθῦοὶ σεάε- 
γαλ ἢ τὴς ροάάε85 Αϑίασίε. 850 ἴδσ 85 ἴῃς ΟἹὔὕἕ Τ. ἰβΒ ςοποοσηδὰ 
ἴΠε56 βοῃοϊδιβ γα στίρῃϊ; ἰΐ γίνεβ Ὡ0 5υβιοίοηϊ ονϊάθηςς (ῃαὶ ἃ 
βοάάεθς Αϑῃετδὴῆ νὰ8 ΨψΟσβηϊρρεὰ ΌὉΥ Οδηδδηϊϊο οὐ 1ςγδοϊϊζος. 
Ἴπε ἤδῖλς, ΕΡεα-ἀβθοσδῃ, ἢ ἰπ ἰεἰῖετβ ἑουῃὰ δὲ εἰ- Αὐρᾶγηα, ταῦ 
βίην ὯῸ ποτα ἤδη ἴμᾶὶ ἴῃς αελεγσὰ ροβὲ ᾿56] Γ νγὰ5 δϑϊθοηθα 
ἀϊνίης, ἃ ἔδιϊϑη, οσ ἃ ουϊϊυ5-σοά, 8ἃ5. ἢ οὔθ ἀοιιδῖβ ἴῃαὶ ἰΐϊ νγὰς ἴῃ 

Ο.Τ. ὕπιεβ. ὅ8εθ οἡ ἴδε σϑοὶς χυσβίοῃ, τὰν ἁγίϊοϊθ, “ Αϑῃθσδῃ "" 
ἰῃ τῆς πον ΒιΌ]ς ὨὶςΠομδεγ. 

ἴῃ τ Κ. ιδ᾽9 [ῃς 400 ρῥιορμεῖβ οἵ Αββεγδῃ γε ἱπιεγροϊαϊεὰ (Υγε., 81., 
Κιοιν; 2 Κ. 2:1 πφνη ὅσο, πὍυ ἰ5 1055, ἰπ ἴῃ: βδπὶς βεῆβε ἰῃ υγῃῖς ἢ 2 (τ. 337 
βυδδιϊτυϊοβ πο; 1 Κ᾿ 118 --:Ἦ (τ. 1ς}6 ποθν ΓΣΟΡῸ ἰβ ποῖ, “8 δοιτί δὶς 
τοίη (ἰταάϊιϊοπδιγ, Ῥτίδρυς, Ρμ4}}5) ἐν Αββεγδμ," Βαϊ, ας απ αφάδγαά, 2. 237 
ΘΝΝ ὉΝᾺ2 ἰ8 οὔδουτε διὰ ργοῦ. σοτταρῖ; ἰξ ἴδε ἱτδαϊτίομδὶ τοοένεσεές ὃς τραϊ, 

9 Οἱ αἰϑβο 8 Κ. οἱ τ Κ. τοὶ 

Ἡ ΤῆῊὶϊς ἰ5 ἀουθι]ε55 ἴἰλς οδυτς οἵ ἴῃς ἰγεφυςπὶ οοπξυκίοπ ἰῃ ἰῃς νεγϑὶοῶς : 56 αἱςοὸ 
Τράι, γα ἐς ἐν, ἄωζ. Τῆς ἰαεπιβολίοι ἰ5 δςςεριεα Ὀν ϑεϊάεῃ, ϑρεῆςεσ, Ἂς. 
ψαιϊκς. Ξιυὰ, Βςε., Εεηδο, δονγαδάςτ, ΑἹ. ταῦ; τότε ἀουδιιιν Βδυαάϊςϑῖη. 

Σ δἰ ζ.. Μονεῖς, διδαξεσν, ἱ. Ρ. σὅο ΤῈ; ὅδγος, ρα. ἄνευ, χ)ῖν. Ρ.. 391 ἢ; Ἡψψῆεσ 

Οὐρεετας, Ὁ. δὸ ἐ 

ἘΗρπίοςς Βα, Βεείδρει. 
διε. Ξὼι, ἃ. Ηοδαιδλης. Ν᾿. Ε. βιὰ, Βα. δἱ. 

τ σῦκα, ἃς, κοιρεῦτσοες «τεῦ χὰ ἴὰε ἀϊνίθε ἀειεττοϊαδλῖνα: 
δεδγλώςτ, 2.4. νὰ. ρ. 363 ἢ 

ἮΝ 
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ἱξ πουἹά ποῖ ὑσονε ἴδε εχίβίεπος οἵ ἃ ροδάεββ οἵ δὴ ἰάοὶ, Ὀαϊ οὐἱγ ἴμδὶ {πε 
βα.τεὰ ροβὶ γᾶς ἀταρεά. 2 Κὶ 231} γεπιδῖπς, ἴῃς ΟἿΪΥ ῥβδββδᾶσε Ὀεδιὰς οὐζ ἰεχὶ 
ἴῃ τ ϑΐο δ ἔδοτε οδ Ὀς πὸ ἀουδὶ ἵμαὶ ἃ ἀἰνὶ πη 15 πιοδηῖ; Ὀυΐ ὄνθη Βοτα ἰξ τὰν 

ΟὨΪΥ Ὀε οὔς οἵ ἴδε σοτηπιοῦ οδ565 ἴῃ ΜΙΟὮ Ρατὶ οὗ ἴδε ἀρραζαῖυβ οἵ υγουβῃΐρ 

885 Ὀεσοτὴς δηῃ οὐ͵εοῖ οἵ ᾿νΟΥΒὮΪΡ --- ἃ ουὐἱϊτυ5 σροᾶὰ. Τμαὶ ἰδῖες υυγϊϊετς ἴοοῖκ ἴδε 

ατλεγαάς ἴος Βεαϊμε ἀεἰτἶε5, οὐ ἰάοἶβ, ἰ5 ρεσβαρβ ἴο ὃε ἱηίειτεὰ ἔγοσαυ ἴῃς 
Δρρεᾶγδῃςς οἵ ἃ πενν ἔξει. ρἷπατ. γυσν, 2 (Ὡς. 198 335 7... 37}; ἰῃ ΟἹ Ηεῦτεν 

(Ὡς πδῆς οἵ ἴῃς οἶα88 15 Ὁ 7 Ν, ἔγοτι ῬΒ]ΟΝ τ 6 ποιὰ. υπἱϊαῖὶ5 ἰ5 ἰοτειεὰ ἰὴ ἴῃς 

υβυδ] νῶν, ΠΤ, ἩΠΙσἢ οννεβ [15 ἔετῃ. σεπάεγ, ποῖ ἴο 1ϊ5 Ὀεὶπρ οἵ τερτεδεηζίηρ 
ἃ ἴειηδὶἊς ἀἰϊνὶ πἰῖγ, Ὀαϊ ἴο στατηπιδίϊςαὶ (οττηδίίος. 

Β. (ἵ. 2...--- Ομκλαη-γλαίλαίν} τὰς βεοοηά ἤδπὶς βυρρεβίοά 
ἴο Ηεῦτεν δατβ γλσλ, νι Κεάμπεββ, ἀπά τῆς {τά τομαὶ ῥσοηυη- 
εἰαϊίοῃ ΡγοῦδΪΥ ἱπιεηα5 “ (υβῆδη ( τῃε ΝυἰΔη) οὗ ἀουδ]ε-ἀγεά 
ν]]]αΐηγ ᾿ ;" σοπΊρᾶτζα 5: Π|}|80 ἀἰ5ρ]αγ5 οὗἨ νἱῖ ἴῃ τῇς Ὡδπιθ8 οὗ ἴῃς 
Κίηρε Βεῖὰ δἂπηά Βίτβια ὅεῃ. 1τ47,Ά,ΓΓ Ταραὶ 15. η6 ἄζο. ---- 4γανι- 

παλαγαΐ»} Οεῃ. 24) Πε. 23, Ρ5. όο (}6)}". ἘΝ. Μεροῤοίανία, ἢ 
τηδῖ 15, [6 ψἢο]ς ἱπητηθηβα τορίοη δοῦσα ἴῃς Επρῆταϊεβ δηὰ πε 
Τί τί, ἔγοσα ἴῃ τηουηϊαίη5 οὗ Αττηεηΐα δηὰ ἴῃς σοπιϊηυδίίοη οὗ ἴῃς 
Ταυτγαβ ἴῃ (ες ποσί ἴο (πε ἰαττὰἀς οὗ ΒΑΌγΪΟΙ, οἵ θνεῃ ἴο ἴπε Ῥετ- 

βἰᾶη Οὐ 8 Ὑῆδε Αγαπι- παμαγαίτη οἵ ἴ6 Ο.ὕ Τ. ργοῦδῦὶν ἀϊά ποὶ 
οχιθηα [γυῖα οαϑὶ ἤδη ἴπαῈ Ομαρόγας (ΗδὈῦτ) ;} ἰδ πιᾶγ, {κα 
τῆς Ἐσγριίδη Ναμαγη, μᾶνε ἱποϊυ δα 4150 ἃ πΠΊΟγα Οὐ 1655 εχ θηβίνε 
τπαοὶ ψεϑὶ οὗ ἴῃς ΕᾺΡΗ γαῖα.  --- ὃ. 7.26 7 γαείϊες εγίδά ἐν γαλτυελ] 

βἰδηαίηρ ἔογπι]α ; ν..Ὁ 45 657 τοῦ τ 85. 125} ςοἔ, ἔχ. 253 14} 05. 24. 
- γαλευεὰ γαΐϊεά μα ἐφδυεγεγ, ὥ 6.1 νι. 2 εδοδγ εν ῖβ ΞΥμΟΩγ- 
του τὶ ἡμάσε; οἴ. 2615. .ὄ Οὐλρίεί, ὅς. 5εὲ οἡ τ, ---- 10. Ζάε 
“ρέγ 97 Υαλευεῆ εαπνιθ ψῤοη ἀΐηε] καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ αὐτόν (ᾧ, ποῖ 
“μψεε ἐπ ἐο Ὦ,. (ΓΙ. τιϑ Νὰ. 245 1 5. το 3 δηά, νἱἢ ἐχργαβϑίοῃβ 
φῇς ρῖνε τότε ῥγοπιίηθησα ἴο ἴῃς βΒυἀἀθπη685 οὐ νἱοΐεηςε οὗ τῃ6 
βαίΖζατο, 7. 658 125 145 5 το Ὃ 5, τὸ 168, ΤῸ [πε ΘΠΟΙΡῪ οἵ 
(δε ορίὶπὶ οἵ Οοά ἰ5 αἰϊπρυϊεὰ τῇῆδίανου βθοῖηβ ἴο ἰγαηϑοεπά (ἢ ς 
Ἰἰπλ 5 οὗ πηδῃ᾽ 5 ΟὟ ϑᾶρϑοῖΥ ΟΥ βίγεηρίῃ ; [Π6 Ποτοὶς ναϊουσ οὗ ἴῃς 

)υάρεβ, τὰς νϑάομῃ οὗ ἴῃς ταϊεσ (Νὰ. εὐἰδο τ 5. 1612), τῆς ρεηΐυβ 

Φ ξαπλεάν., τος; γαίσφω; ΚΙΊ., ΑὈΔΙΌ. ἐπ ἦρε. 
Ἐ δ κε. 1., δεν. γαὸ. ᾧ 42 (εὰ. ϑυ]ΣῸ., ἢ. 375). 

7.850 ἃ ἰῃ 8}} οἱδεσ ρίαοεςβ πὰ τηδην οοὐά. ἢετγε, Ἐ,, Ψαϊ,, ΒΘ. πι., ΟἸεσ., Βα. Βε., 

Κε., αἱ. πιι. ᾧ δίγαῦο, χνὶ. Ρ. γ46; Ριοϊ., ν. 18, στ; Ρ]ΐη,, π. ἅ., ν. 66. 
ἢ Κίερεγὶ, Νὄϊά,, Ὀἱ., Μεγ. 
4 ὅεε Ε. Μεγεσ, σ::Ά. Α42.. Ρ. 227; Ν. Μ. Μά]|ετ, “σόν μ. Ειροβα, Ὁ. 249 
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οὗ (πε ἀγῆβξι (Εχ. 315 36}), ἴῃς ἱπεθρίγαοῃ οἵ τῆς ροεῖ (2 5. 237), 
τῆς αἰνίης ἔγεηζν οὗ τῆς Δεῤενι (τ 5. 105), τῆε τενοϊδιίοης οἵ ἴῃς 
Ῥῖόρβεῖ (ΕΖ. 3“ ἃς.), εχιγδογάϊπαγν ἐεαῖς οὐ δὴν κιπά (Τυἀ. τ4᾽ 

οὔτ Κ. 185); 566 ἴῃ βεηςξγαὶ) 15. ι΄ 285. ]Ἰἢ τηΔηΥ οἵ 1ἴ5 πιδη]- 

{εβιδίίοηϑβ, ἐβρθο δ! ἴῃ οἱ άοτ τἰπη65, τ τὰς τμουρῆι οἵ 45 ἃ ρἤἢγϑιοδὶ 
ἴογσος (Τυἀ. 14) το τ Κὶ. 183 2 Καὶ. χ ἃς). Εχισδογάϊπασυ εν] 
8ἃ5 ΜῈ} ἃ5 ροοά ἰ5 οαυδεὰ ὈΥ ἴἴ; ἴογ Ἔχαπηρὶς, 580} 5 τη ἀη685 

(τ 5. 165 το), ἴλϊθε ρτορῆεον (1 Κὶὶ 2232)." --- 37εὲ τἰπαάϊεαίεα 
7 γαε ἘΝ. δηὰ τιοϑβῖ, ἡμιζμεα 7εγαοῖ,; Ὀστ τ[Π6 νεγὺ πγθϑηβ ποῖ 50 
ταυοἢ “ Ργοηουῃςε ἃ ᾿υάἀρεπγεηῖ᾽ 85 “ ἐβῖ}}} 15} ἃ τὶραι, ἀπά ἴῃ τἢς 

Ρταβθηῖ οοηΐοχι ἰτ ἰ5 ράγα]]εὶ ἴο ἐγάτε ν.Ἶ, 45 ἴῃ 25 ὃ το" ́; οἔ 

“Ηςε.... τπ4ι νἱπαϊςαῖεβ. ἢϊ5 σου ΤΥ ἔτοπι ἃ {γταηί ᾿ ( δίαϑϑίηροτ). 

Οἰμεῖβ, ὀείανις ἡμάίσε, Ὀερδῃ ἴο ὀχογοῖθε ἴῃς οὔϊος οὗ Ἰυάρε : Ὁ 

ψἰμουϊ τνατγαηῖ ἴῃ αϑᾶρο. Τῆς (οἸ]ονίην οἴάυϑεβ ἐχρ]αῖη πον ἢδ 

νἱηαϊοαϊεα Ι5γᾶε]. --- 376 τυεηΐ {0 τοα γ] τ᾽ οἴ, τ 5. 85. -- 47 οί Τ1ὰε 
μῤῥεν λαπώ οΓ Οσμελα πῇ] Ῥτεναϊεὰ ονεῖ μἰπι, 6᾽ Ρ5. 89) εἴ, 1πά. τ. 

Τῆς ἰδηρυάᾶρα ᾿τηρογίβ ἴμαϊ πε ἢοῖ οἷν ᾿ρεγαίθ [«τγεϊ, Ὀὰϊ δα δ] α- 

δαϊεὰ ἴ[μῈ ὀρργεϑϑου ; οἴ. 6. ---11. 7Ζλε απ φηγονεα σοί" ογν 

4675} ἴἴ ὰ5 δχεπιρὶ ἔτοπλ (ΙΓ ΠΟΥ διἰίδοκβ ἴῸγ ἃ Ψψῃοϊε σϑηεσγᾶ- 

τίοη. ΤῊΪϊβ ἐογπια]α οὗ τε εὐἀϊῖοτ αἰβο ν. Ὁ ς 853 οἵ, 705. 115 ταῖς 
ὙἼΠΘ (ΟΥΥ γεᾶτβ τη ἔγοηὶ (ἢ νἱοΐοτγ οὗἨ ἁ Οἰβηΐεὶ ἴο ἢΐ5 ἀφαίῇ ; 

οἵ. 2,5,“ ὙΔηΜΕὮ ν5 ἢ ἴῃς υάρε ἀηα ἀε]νοτεαὰ τῃ πὶ ἔγοπι {Πεὶγ 

ΘηΘΠΪ65 ἃ5 ἰοηρ 8ἃ5 πε ͵υάρε ᾿νε." Οη τἢε οἤγοῃοίορυ, 566 

Ιηϊτοάἀαοιίοη, ὃ 7. ΟἸΒηΪ6]᾿ 5 ἀδαῖῃ τγᾶβ (ῃἢ6 επὰ οὔ τ" ρεγιοά 

οἵ βεουπῖν, ἰῃ6 Ὀερίπηΐηρ οὗ ἃ ποῦν ρετίοά οἵ δροβίαϑυ δηὰ ἀϊϑ85- 
ἴεγ ; οἴ, 235, 

-- 8. οσνϑὸ 1909] Ουβῆδη ἰ8 ἴῃς παπὶς οἵ ἃ Βεήαδνίη {ρὲ σοηπεοῖοα Μὰ 

Μιάΐδη (Ηδ0. 37), ρεγθαρβ ἃ βυδίγιρε οἵ ἴπαὶ ρεορὶε (Νὰ. 121]; Μοβεϑ' 

ΜΙἀϊαπίϊε νε ἰδ ἃ Ομολ έδ, {.6. οἵ Ουβῆαπ). Απ ἱπουγβίοη οἵ ἴπεϑε Βεήδννίπ, 

δηά {πεῖν ἀείεαϊ ἀπά εχρυϊβίου Ὦγ ἴπε Κεηίζείϊεβ οἵ Πεὶγ (Οἰμηὶεὶ), ἰδ οοπ- 
ςεἶναῦ]ς Ἔἐπουρῆ; ἂπά {{ ἴῃς παᾶπιὸβ τὰ ἴδΐκθη ἴγοπι ΔΗΥ ἢἰδιοτίςδὶ σοπποχίοπ, 

ψῈ τιὶρηϊ σοπ)εοίαγε {Ππαϊ ἰδ νγᾶ5 γοπιὶ βοπιὲ βῃςἢ δἴοτυ. 13}) 5 γεϊαϊς ὰ ἴο 1} 

85 12} ἴο 2.5, Ὁ ἴο 7, 1..)2 ἴο »ὴ)2 Χνα, 7" ἴο π5ν ὅς.; οὔβεγνε ἴῃε [γεηυθποῦ 

οἵ οἴδῃ πᾶπιεβ ἰπ ἂρ ἴῃ ἴῃς ΜΙάαπίτε ρεπεδίοργ, ὕεη. 252, ἰπ σοπιρατίδοη 

ἴδς Ι5Βπη8ε ! 1ε5, 25.38-, ΤῊς ρτοπυποίδιϊοῃ 7:}} Ρργοῦ. ἱπίεπαβ ἃ “.. ἐο»εξ., αἴτεον 

5 Μαϊπιοηίάεϑβ, ἡήογε Λ' εὐσελίπε, Ῥι. ἴϊ. ο. 45; ΟΕΠ οτ, 4 ει, ΤΑφοί, ὃ ὅς, Θοδα]Ζ, 

“6:1. Τλεοί, 4 Ὁ. 586 1. -- Οἰά Τετί. ΤΆφοί., ἵϊ. Ῥ. 202 ἔ.; Κόπιρ, Ογωοιδαγ μη τὀκρν 

4. 4.. 7. ἴ. Ῥ. 1γι δ. ϑπιεπηα, δε, Αἰεὐἰοπερεσελίολές, Ρ. 460 , 
ΦΊκα,, ϑοῆπι., ΟΙετ., Κοδβθηπι. 



ΠΙ. το-ῖν 80 

ἴδε δηδίορυ οἵ Ατδπι- παμαγαῖπι, ἴο νοι αἷδο ἴπε ἀυδὶ ὈλΡΦῸ ἷβ Ῥγο Δ ὈΪΥ 
ςοπίοτπιεα. -- Ὁ.) ὉἽΝ] δρρδγεπιν “Ατάῖι οὗ ἵἴννο τίνεγβ ᾿᾽; ἴῃς δηςίεπῖβ 
τουρῆι οὗ ἴῃς Επρητγαῖεβ δπὰ Τίρτβ, τηδη πιοάετηβ οἵ ἴῃς ΕπρὨτγαῖεβ δπὰ 

Ομαυοιαβ, οὐ Βεϊϊαβ " (Βε! 1); οἴδμεῖβ οἵ ἴῃς Ευρῃγαῖθβ δηὰ Οτοηίεβ, οὐ 

Ευρδταῖες ἀπὰ σμυγβοσγῃοαβ ( Βαγδάδ). Σ [1 πιᾶῪ ἐαἰ εἶν Ὁε αυδδιϊοπεὰ, μοιν- 

Ἔνεῖ, νΒοῖμες τὰς ῥγοπυποίδιίοη νν ἢ ἢ πιαῖκεβ ἴπε που ἀυδ] 8 ποῖ [δος τίου. 

Α5 ἃ βεορταρμίςδὶ ἴδγπι ὉΣΥ) ῬΓΟΌΔΟΪΥ σοτγεβροηςβ ἴο ἴῃς Ἐργρίίδη Λίαλαγεν κα 

(μετα ἰβ πὸ ἵγᾶος οὗ ἃ ἀυδὶ ἔογπι), νι ΐο ΔῪ οὐ Ὀοΐλ 51465 οἵ ἴῃς ὑρρετ 

Εὐρδγαῖεβ; 8εὲὲ Μεγοῦ δπὰ Μάϊεν οἰϊεὰ αὔονε, Ρ. 87 π0 Τὴε πάπα Ψψουϊὰ 

τπεη 5 5 Ὁ ΠΥ τπεγεὶν “ ΕΪνειτϑγτίδ." ΤΠε ΟὨΪΥ οἰτῖε5. ἴῃ Αταπι- παῃαγαῖπι νυν ὨΙ ἢ 
τε πδπιδὰ ἴῃ ἴῃς Οὐ Γ. τε δγγδη (εση. 2419) δηὰ Ρεῖδμοσ (Ὁ ι. 23 οἷ. Νὰ. 226); 

ἴῃς Ἰαϊτετ ννᾶ8 οῃ 186 ννεβϑὶ βἰάς οἵ ἴῃς Εὐρῃγαῖεβ (ϑοβγαάεν, ΑΓ 73, Ρ. 156). 

-- 10. ὉνπΦ᾽ τιν 90ΦῸ}) δὴ Ἐχῃδυβῖῖνε εχαπιϊπαϊίοη οὗ ἴδε ὑβᾶρε οἵ ἴδε νεζὺ 
Ὅ0Ψ ΟΥ̓ Ρτοῖ, Η. Ἐεγζυβοη ἰ5 ἴο Ὀὲ ἰουηά ἱπ 7.82. νἱῖϊ. Ρ. 130-136; 5ες αἶβὸ 

Βαοπιπιδῆῃ, Ρ. 25 ἢ. Ὑμαῖ ον οἵϊεμ πιεδῃϑ " εῖνε μάρετηεηῖ, ΘυΘῸ “)υαίοίαὶ 
«ἀεοἰδίοη,, πεθὰβ πὸ ἱἸυϑταϊίοι; οἴ. οηἷγ τ Κ. 338, Βαϊ ἰἰ ἰ5 οἴϊεῃ " ἀο ͵ι5ῖϊςε, 

οἵ ρεῖ }υβιῖςε ἀοης,᾽ " ρῖνε οπε 5 τρῃιβ οἵ Ηἷβ ἀυ68. [{ ἰ5 ἴδ ἐαυϊνα!επὶ ὁπ 

πε οηε Παῃὰ ἴο “ ἀείεπα, ἀεϊίνοτ,᾽ οὐ τἴΒς οἵδε ἴο " ςοπάδπιπ, ριπῖβῃ.᾽ 1 Κ. 832 

ΠΠυδιγαῖο5 ὈοῖΒ; οἴ, ἴ[ὰς [1,Α1|π νέπάέεαγε ἴῃ ὈΟΪΏ βεηβε5. ὅ8ες 5. 17 ([} 3.) 

7ετ. 538. Ῥ5, 1οἹϑ γ26 261] (νἱπάϊςαϊς πιε, Ο Υδῆννει). [ὲ ἰβ ραγδι!εὶῖ ἴο τ. 
Ρ5. 431; δυχη, ὅχῆ, ϑρ, 828. 4; γϑυι 725. ἴπ [υᾶρεβ ἴδ 15 βυποηγτηουβ ν ἢ 

ἴῃς Ἰαβι-πηεπιϊοηεὰ νετῦ, 216.18. χϑύ. το ὧς,; οἵ. Νεὰ. ΟΥ̓, ψ Βετε Ῥ'ΦιῸ 5ἰδπεϑ 

ἴον 95); δπά 80 ψγ6}} Ἂβϑι δ} 18:6 ἃ 5. 118 β'ρηϊβοαίίοπ τμαὲ 90: 15 οοπϑίγαες, 
{κε ἴμεν νετὺ5 οἵ ἀεϊϊνετίηρ, τεβουΐηρ, ἢ 10. οὐ θδ, α 5. 2415 2 5. 18)». 8! 
ΤῊ 5 15 ργοῦδοὶν πε βεηβ8ε ἰπ 1 5. 82; τῆς 5γ86] 1165 ἀδπιδπὰ ἃ Κίηρ, “παῖ ουῖ 

Κίῃπρ πιᾶὺ νἱπάϊςαϊς (}.ά σε) υ5, ἀῃὰ πιϑγο οὐΐ αἱ οὐγ βεδὰ δῃὰ ἤρῃϊ οὖγ 

Ὀαῖι]ε 5 (Ζ, Πτυς,., 4].)., οἸοβεῖγ ραγα!]εὶ ἴο ἴὰς ργεβεηῖ ραββᾶρε. 

ΠῚ. 12-90. Ἑππυὰ ΚΙ)1κ Ἐρίοι, Κίηρ οὗ οαῦ, διὰ 1 θογδῦθβ 
[ΓΆ6]. --- ΤῊς Ι5γ86} 165 ἀραΐπῃ οἤεμπά Ὑδηνεῃ, ψῇο δη8 0 65 ἴπε 
Κίηρ οἵ Μοδῦ ἴο ἀεΐδαϊ ἴπετὰ, ὁσσυργ ]6τίοδο, δηὰ Πο]ά Ιβγδεὶ ἴῃ 
Βυ ]Θοιίοη ἔοτ εἰρῃΐθεη γϑᾶτβ (ν..5}). Ετοπὶ [ἢ 8 ἸΥΤΔΏΠΥ ἴπ6Ὺ 
816 ἀεἰϊνετεά ὉγΥ ΕΒυὰ Ὀδη ὅετα, ἃ ἰεῖ-παηάεὰ Βεοπη]απλῖῖα, ῆῸ 
ὉΥ ἃ τυ56 βθουγεβ ἴτοπὶ Ἐρίοη ἃ ρτῖναϊε δυάΐεηςς (ν..5 3), ἀϑϑαβϑὶ- 
ῃδίθβ ἢϊπὶ (ν.3.), ἐβοᾶρββ (ν.33.35), δῃά δ ἴῃς μεδὰ οἵ ἢΐβ. {τἰ|ῦ65- 
τῆδη ἔοτῃ Μι. ἘΡἢγαϊπι ουϊθ ΟΥ̓ τῃ6 Μοδθὶτο5 νεῖ οἵ ἴῃε [οτγάδι 
(ν.5.3).. ὙὍῆε Ἰπηὰ επ͵ογϑβ ἃ ἰοπρ ρεηοά οἵ βθουγιν (ν.5). 
Τῆς δυῖμοῦ οἵ τῃ6 Βοοκ οὗ [πῆ σε5 ἢα5 ιγη νει {115 δίοτυ νι ἢ 

5 Βίληχα, Βάλισσος. { Ηονογίῃ, .«Τ“εαά., [4π. 17, 1801, Ὀ. ὅς. 
1 Ηαϊένγ, λήέίαησες α ἐῤρίργαρά., Ρ. 8:1. 
ᾧ [ῇ τὴε Απιᾶγπα Ἵοοϊτεβρομάεηος δισάγέμα, νἱτὰ Οδηδδηϊίε, ἰωϑίεδα οἱ Ατϑ': 

τιδὶς, ρίαταὶ εηάϊης. 
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ἴδ ἀδ041] ῥγαρτηδῖῖς βειηρ, εἰιρὶογίηρς ἴῃ Ὀοζὰ τε ἰηϊτοδυςοη 
(ν..5:.0) δηὰ ςοποϊυβίοη (ν. 3) πιδίετδὶ ἀογίνεά ἔτοπι ἴῃς οἱάδτ 
πᾶιταῖῖνθ.Ό Α5 ἷἱπ ΟἴΠΟΥ οᾶϑ65, ἢδ σοηνεσῖβ ἴΠε βίοσυ οὗ ἃ ἰοοδὶ 
βίγαρρὶε ἰηῖο ἃ ομαρῖοτ οὗ [Π6 τα]ρίουβ δηά ρο] σα] ἢἰβίογυ οἵ 4]1} 
Ιβταε]. Τῇθ ὑηΠ δηὰ ἰπίθρτι οὐ [Πε βίογυ [561 (ν. 55. 5) ἢὰς 
ὉΠ ὉΠ] τεσθηι Ὀεδα υησυδδιοησα ; ΟἿΪΥ (Π6 Ὀερίῃπηίϊηρ μᾶ5 θδθῃ 

ΒΌΡΡΙδηϊεὰ ὉΥ ἴῃ6 ῥἤγᾶβεβ οἵ Ὁ, δηὰ ἴῃς βεᾳυεὶ οἵ ν. 7 ἰ5 ποῖ 
ΠοΙΏΡ δἰεἰγ ῥγεβεσνεα ἴῃ νι 39, ΨΝΊΏΟΚΙογ, μονγανοσ, ἢᾶ5 ἰδῖθὶυ 
δηἀεανουτεαά ἴο ῥτονε ἴμαὶ ἴῃ 6 παγταίίνε 15 σοτηροβίίς, δῃὰ ἴο βερᾶ- 

ταῖς ἰξ ἰηῖο 115 οἰεπηθηῖβ, [ δηά Ε." ΝΕΙΓΠΟΥΙ ἢ]5 δηλ γβὶβ ΠΟΥ ἢ 8 
Ἔχαρεβὶβ ἰ5 ᾿ἰκεὶγ ἴο ὃς δοσερίεα, Ὀυϊ ἢΕ Πᾶ5 βῆοννγῃ {πὶ [ἢ βίουυ 
5 ποῖ ἃ5 Ποπιορθῆθδοιβ 85 ἢᾶ5 Ὀ66ῃ σεησγα! νυ Ὀε]ενεά. γε τῖβα 3, 
ἴῃ ρατιίουϊατ, ἰ5 ποὶ ἴπε βεχιεὶ ἴο ν.}, θαϊ ἃ νατίδης ράᾶσβὶ]θὶ ἰο ἴΐ ; 
δηὰ ἴῃ ἴῃς ἐοἰἸονίῃρ νεγβθ5 ἴο ἴπῃ6 δῃὰ ἴγαςθϑ οἵ ἀυρ)!οαϊίομ πλδΥ 
Ὁ ἀϊξοονεγεά (8εε εβρ. ν. 35). 

11 ἰ5 μαῖαγαὶ ἴο βιρροβα παῖ ἴῃ 6 τηθτλοῦυ οὗ ΕΠιυά᾽ 5. Ἔχρ]οὶς τγᾶ5 
Κερὶ αἷϊνε ἀιηοηρ ἢἰ5 {βῆ οὗ Βαβη)απλίη ; ἢ15 βίουυ τγεϊοϊ ἃ οῃ 

Βοιάαγβ ἂδἱ Οἰϊραὶ. [1 μᾶὰ5 ἴῃς αυδὶν οὗ ἴῃς Ὀεδὶ Ηδεῦτεν (οἸΚ- 

βἴοσί 68, δηά ἰ5 Ὀεγοπά ἀουδι οης οὗὨ ἴῃς ο᾽ἀεβῖ ἰῃ ἴῃ6 Ὀοοκ. ΕἼοαι 
Ἡἢαΐ βουγος ἰΐ νγὰ5 Ἔχίγασίεα ΌΥ ἴῃς δυῖπον οἵ ̓ ἄρα5, ἰἰ ἰ5 ἀἸϊβουε 

ἴο ἀεοϊάς σψιτ σομἤάξησθ. ϑιίδάδ δϑοσίθ6β 11 ἴο Ε, 7 οὨϊΘΗὙ οἡ ἴῃς 

διουπά οὗ τεβειηδησαα δείννεεη 415 δηὰ το ἰδ; Ὀὰϊ ἴῃς ἐχργαβ- 
βίοῃβ ἰῇ 3.5 ἀτὲ ὑσ Δ] ἔτοπι (πε ἤδηά οἵ Ὁ (οἴ. 23). ϑοβισδάεσ, 
οη ἴδε σοπίγαγυ, δἰτγίθαϊεβ ἰτ τὸ {,} δῃηὰ 88 Ὀεΐνψε ἴῃς ἵτνὸ ἴῃς 
ἱπιρτγεββίοη νἢϊο ἴῃς ψΠο]α ἴεηοσ οἵ [ἢ παγγαῖῖνα τηδῖκοβ 15 ἔδνουσ-: 
ΔΌ]6 ἴο ἴῃς ἰδίίεσ Βυροιῃαβῖ5. 

Τῆς δνθηῖβ γεϊαϊε ἀγὸ ἰῇ πο ]56 Ππηρτοθά  ]ς. τ νουἹὰ ἱπάεοὰ 
Ῥὲ βίγδηρθ ἱξ ἴῃς βυσςαβϑ οἵ ἴῃ 6 15γ86] 1165 ἴῃ Θϑί δ σῃϊηρ [ΠΘτηβοῖνεϑ 
ψεϑὶ οἵ ἴῃς Τογάδη ἢδά ποῖ ᾿επηρίβα οἴδοτϑ ἴο (ΟἸ]ονν ΤΠ ΕἸΣ ἜΧαμΊρ]6. 
Τῆς Μοδρὶϊεβ, νῆοβε τεστίιοτυ, Ἔἐχοθρῖ ἴῃ τῃ6 {ἰπγ65 οὗ ἴῃς ρτεαϊεβὶ 

ἐχρδηβίοῃ οὗ [βγδϑὶϊα ρόνεσ δαϑὶ οἵ ἴῃς ]οτάδη, δχίθπαεα ἴο [ῃς 

4 4] μεέανεεπίῖ, ζὐκέεγεμελμησέη, 1892, Ὁ. 655-59. ΔΝ ποΚΊετ᾽ 5 βηαιγθῖσ. 1 5: ]. 
ΘΠΊΜΕ Ὁ ΤΕ Εν ἘῸ Ἢ Ξ τα ΠΡ ΤΟΣ τος ΜΟΊΘΟΝ, Ἑ. 180.. ΟΝ 

..38. Ξέ4β, Ὁ. 3δαβ, Ὁ. 366, θα. 37. 280. δ, 

Ν ΖΑΤΙΗ͂Σ Ἰ. Ῥ. 343. 
1 Ὀε Ννεῖϊε, Εἰπὶ.8,. Ῥ., 327. 
ᾧ 50 δἷςο Βιυ., Αἰκλδ, μ. δανε., Ῥ. τοοβ. Βι.. ηοῖες ἴμδὶ ΠΌΠΌΓΩ ν.35 ἰ5 ἰουηά ὃε- 

5ἰάες. ομἱυ ἱπ } (6εη. 19}56 4310 Εχ, 12394); (ἢ 15. 5 ρεῦῆδρβ ἴγυς α]50 οἵ (πε Η ΡΒ. 
δ ν δ (ἢ. 810 1}, ὙιβοκΙεῖ δἰςο δἰιτίθαίες ἴῃς ρεϊποίραὶ μαιταῖίνε ἴο ]. 



111. 12-.3 οἵ 

ποιίποσῃ οηὰ οἵ ἴῃς Πεδὰ ὅϑεᾶ οὔ Ὀευοηά, ΠΊΔΥ νεῪ τὰ} ἢανα 

Ῥγουφῶϊ υηάογ {ΠεῚγ ρόνοῦ (ἢ 6 ρῥἱδίη οἵἁ 7εγίομο δηὰ (πε δάϊδοεης 
Ρατῖβ οὗ Μι. Ερἢγαίτη (Βεη͵απιῖη). Τῆς ψε]]- ἀεϑίρποά δηὰ Ὀο]αΪγ 
ἐχεουϊεα τιιϑα ΌΥ νϑϊοἢ τῇς γτδηῖ ἰ5 βἰδίη, δηὰ ἴπ ἴμ6 δηβυΐηρ 
σοηξιβίοῃ δἰ5 τοϊδίποιβ ουϊ οὔ, Πᾶ5 δορθῖμοσ [ῃ6 ποῖς οὗ σεβὶγ. 
ΝΟ]άεϊκε," ἢ }]Ὲ τεσορηϊζίηρ [Πἰ5, [ΠΏ Κ5 (μαὶ τῃ6 πδίῃς οἵ ἴῃς 

ἀο]ίνεγεσ οδηποῖ δ Ὠἰδίοτίιοδι : (ασγὰ 15 ἃ βοὴ (Όβῃ. 465) οΥ 
ιαηάβοη (1 (ἢγσ. 85) οἵ Βεη)αγηίη, 2.5. ἃ Βεη͵αηίῖς οἶδη, Εμυὰ 

Ββο ΙΓ ἃ ρτεαϊ-ρτδηάϑοη (1 Οἢγ. η"} οὗ, 85); ἴῃς σοπούστεηοα οὗ 
ἴῃς ὩδπΊ65 οἵ ἴψο οἰδηβ οἵ ἴῃ βᾶτὴθ {π|ῦ6 15 σοηοϊυβίνε. ΤΠοτα 

ἰ5 πο ἀἰβηου!γ, μοννενεσ, ἴῃ σα ρροβίηρ ἴπδὶ ἃ οἶδ οἵ Βεηϊαπλίῃ ἰῃ 
Ἰδῖδσ ἔπ|65 θοσα ἴῃς πδῆλα οὗ ἴῃς ἤετο Εδυὰ ; οἵ ὄνεὴ παῖ, ψίπουΐ 

τιῖβ, ἴὴς ἤδίης νγᾶ5 ἰηϊτοάυςοα ἰηῖο ἴῃ6 ψεηθδίορίθβ οὗ ἴπ6 σἤσοη- 
ἰοῖοσ ἀἰσγθοῖν ἔτοπι οὐγ ἰοχί. 7 ὶ 

12-14. Τὴο Ιδτϑο]ῖθα δραὶη οὗοπὰ Ὑδμσοι; τι ἰδ δυΡ- 

Ῥοσί Ερίου αἰύβοϊκβ ἔιοπὶ δηὰ ΟσοΠΡ 08 Φοσίοδο ; (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ δι 076οἱ 
ἴο Ἰοδῦ οἱ ῦθθη Ὑ8Γ8. ---- Τῆς υ504] ἱηϊτοἀποτίοη ; ΟὨΪΥ [δα 
ἤδη οὗ Ερίοη δηὰ ἢΐ5 οοπαμπαβὶ οἵ 7εποῆο, ἴῃ6 ῬαΪπὶ ΕἸ, ἃγὸ 

ἀετνεά ἔτομι ἴῃς οἱὰ 5ἴοτυ ; ἴδε τεϑί 15 τηδάς ἃρ οἵ ἴδε 5Ξεἴ ἔοστηυ- 
48 οὗ Ὁ. ---128,. 4 τοῦ τ4' οἵ 47 6᾽ 21 (οοημι. [Βεγε). --- γαά- 
τυεὰ ἐπα ρίρη το ῥγευαί ουέν 7.γαφ᾽] ἴὰ τσὰβ Ὑδθ ἢ ἢο, ἴο 

Ῥυῃίϑῃ ἴμδ 5ἰπ οὗ ἢἷ8 Ῥβορὶβ, ρᾶνὲ ᾿ἰπὶ 18 ρον; οἱ. ΕΖ. 20" 
7εγ. γ5 43} 15. 4.5, ϑοιγονῆδῖ 5ἰ τα] τὶν Μεβδα, Κίηρ οἵ Μοδῦ, 
ἴῃ ἢἷβ ἰηβοηρἤοη : “ Οπιτὶ νγὰβ Κίπρ οἵ [Ξγϑε]; δῃὰ ἢδ ορργεββοὰ 

Μοδῦὺ ἃ ἰοηρ {ἰπ|6, Ὀδοδυβα ΟΠθπμοϑἢ νγὰ5 ΔΉρΡτΤΥ ΜΙ Π ἢΪ5 ἸΔηά.᾽" -- 

18. Ἐρίοῃ 4]}|16ἀ ἴο πἰπιβ6] Γ ἴῃ 6 Απιτηοηϊῖοβ δηα Απλδ] εκ 65 ; νΟΥΥ 
ἸΠΚκοὶγ δὴ δχαρρογαϊίοη οἵ ἢ.Σ Τῆς Απηπιοηϊῖθβ νοῦ ἴῃ 6 ποὶρῃ- 

Ὀουτβ οὗ Μοδὺ οἡ ἴῃς ΝΕ. δηά {πεὶγ πθαγοϑὶ Κιπάτθά. Τῇδ 
Ιβγδοὶϊτα βει]θτηεηῖς ἰῃ Οἰϊοαα ἱηιεγροβε θείνεθη τεπὶ δηὰ ἴῃ 6 
]Ἰοτάδη. 8 Μοδὺ δηὰ Αὐηίοῃ Ἄρρϑᾶσ 885 4}}1ὲ5 ἀραϊηβὶ [9γ86] ἴῃ 
4 Οἢγ. )οὶ αἷδο. Τῆβ Απμηδὶοκιῖϊθ5 ψογα Βεάδνιη, οποΗγν οὗ τπ6 

ϑουΠοση ἀεβεσῖ, ἀραϊηβὶ συῃοτ ἴῃς 15γα6] 1165 σἤμθυιβῃε δὴ ἱπρ]α- 
οΔ0]6 μαϊτεὰ ; 566 οἡ 1᾽δ δηὰ Ἔβϑρβοίδ!]ν οἡ 65, --- 247 τὐεμΐ απα δεαι! 
Πγαοὶ σπά οεεμβίεα “6 αώπ ΟἿ] οἵ τᾷε νγὰγ [1561 τς Ἰεάγι 

9 ὕμεγεμοληη εν ἐν ΚΡ δ δ ἀέ: Α΄. 7', Ὁ. τ79 ἴ. ; 30 αἷ5ο 514., ΖΑ ΤΥ. ἰ. Ῥ. 343, 

ΟΨΜΙ8, ἰ. Ῥ. 68. 1 80 δἷϑο Βυδάς, δ έολί, μ. δάνι., Ρ. τοῦ. 
: Βυάάε, Αἰ ἰελ. μ. δαν., Ὁ. 9. ᾧ 8:6 ἔυτῖμος οὐ στό. 
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ὨοΙΠίηρ ἔτοτῃ ἴἤεδα ρεηθγαὶ ρῆγαϑαϑ, ἀπ ἂῦὲ ἰεπιρίεα ἴο βυγηηῖβα 

τῃαῖ τΠ6 δυῖπου οἵ Τυάρεβ μᾶ5 πεγα οὐτία! δα τῆς βἴοσγ. Τῆδ Ρδ]πὴ 

Οἰτν 15 ]ετίομο ; 58εὲῈ οἡ 18. Τὴὰ πιεηίίοη οὐ [ετίομπο μοῦ ἢδ5 
θεθη ἰουηα ἀἰϊβῆοσυ!ϊ. Ασοοτάϊηρ ἴο 705. 65:35 Τοβῆυα τοῖδ!]ν ἀ6- 
βτογοα τῆς οἷν δηὰ Ἰαϊὰ τε δῖε ὑπάδυ ἃ ὑδη; τ Κ. τό τεοογάβ 
τῃ6 του] ἀϊηρ οἵ ἴῃς οἰτγ ἴῃ τῃ6 ταίρῃ οἵ Αμδὺ ἀπά ἴῃς {]Π]]Πτθ πὶ 
οἵ Ϊοβῆμα᾽β οὐτθε. [Ιη ἴπε ἱηιογνοηίηρ σεηΐυγίε5 ἴῃ6 ῥάσα ἰ5 

ῃδπηδα ΟὨΪΥ ἤεΓΘ πὰ ἰῃ 2 5. τοῦ. Τἤδθβε ραββϑᾶρθβ ἅ8Γ6 σΟΙΏΠΙΏΟΠΪΥ 
Βατιηοηϊζεὰ ψ ἢ τ Κα. 165 Ὀγ τὰς βυρροδίιίοη ἴμαὶ ἀονῃ ἴο ἴῃ 6 

πις οἵ Αμᾶὺ [εγίομο μδά ὕδεη δὴ ἀηνγαι θά ἴονη, ἀπά τῃαῖ Ηἰοὶ 
ἄἀγενγ Ὁροπ Πἰμη56]Γ τΠῈ συτβθα ὈΥ δἰτοτηρτίηρ ἴο Τοτγ ἰξ ; Ὀαϊ τῇς 

Ῥάᾶββαρε Ὀείοτε 5 ψου]α ταῖμοῖ ἰεδὰ τ15 ἴο ἰηίεσ ἴπαὶ [1 τίσ ο νγὰβ ἃ 
βίσοηρ ρΐδαοθ, ἴῃ 6 ροββαϑϑίοη οἵ υἱοῦ βεουγοα Ερίοη᾽β Πο]ά οη ἢἰ5 

σοηαιαϑῖβ ψψεϑὶ οἵ ἴῃς Τογάδῃ ; δηά ἰξ 5 ποῖ νῦν ργοῦδοϊς {πὶ 

Βανὶὰ Ἰεῖς {π15 πηρογίδης ροβίϊτοη, ομα οὗ ἴῃ6 ἴνγο ργεᾶῖ δαβίετῃ 

βαϊενναγβ οὗ ἢἰβ Κἰηράοιῃ (οἵ, 2 8. το), υπίοτιῆεα. ---14, 155, 
εἴ νι, 

12. γ.5)»} 85 ἴῃς παπὶς οὗ ἃ πιᾶῃ οτἱυ ἱπ (π8 ομαρίεσ. ΑΒ ἃ [ορορταριἱοδὶ 
πϑιης ἰξ οσουτζθ τερθδίεα!Υ εαϑὶ οἵ ἔπε Τογάδη ἱπ ἴπε τηοάσγῃ ἔογπι ᾿Αβίαη; 

οὗ. Ερίοη ἱπ Τυἀδῃ (05. τοϑ' 84), πιοάετῃ ᾿Αὐβίᾶη. Ἐοπιδη παπιεβ βιι0 ἢ 85 

7ανεπουβ, ΝΊ}} 15, δ τα] 5 ἤανε Ὀεεη σοτηρᾶτγεα; 8566 ΒΆ. --- 7046) ἴδε ἰαπὰ 

οὗ Μοαδῦὺ ἰἂὺ εαϑὶ οἵ ἴῃε ᾿εδὰ 868, βἰγεϊοῃβίηρ δαβιννατὰ ἴο ἴῃς σοπῆπεϑ οἵ [με 

ἀεβετῖ. Οχ ἴδε βουϊῃν εβὶ ἰὶ Ὀοτάεγεὰ ου Ἑάοπι; οὐ ἴῃς πογίμεαϑι ἴξ ῃδὰ ἴῃε 

Απιπιοηϊίε5 ἔου πεϊρῃρουτθ; δηὰ οἡ ἴπε που, 15γδοὶ τε {τῖρεβ, Κδαθεη δπὰ δά, 

ἴδε ἔογπιεγ οὗ ψιΐοἢ φαυὶν ἀἰβαρρεδίβ (8ε6 οπ [ὰ. ς1δ). --- )}) ὙΦ} 2 5}} ἴῃ (ἢ 18 

86 12 8 τηυοῃ [6855 ἐγεασυεηῖ ἴδ ἜΡΙΝ; ἴῃ ἰποίδποεβ αγα Ὀϊ. 211] [εγ. 428 
Μαὶ. 2134 ῥβ. 394. Οὗ, ἼΦΝ 17) ἀπά 12 15) ΣΝ 20) δηά "2 30}, πὰ 866 ἔν. 

8.336 ἐ; Βοοτάδ, ὃ 506. --- 18. γΡ»»} (ἢς ρίυγ, τοίετβ ἴο ἴπ6 4}1}165, Ὀαϊ τπ6 

οδδηρε οὗ 500])εςῖ 15 ΠαΙΘἢ; (δ᾽ ρῖνε ἃ 5ίηρ. 

156-18. ἘΠππᾶ, ὁΠοβθῃ ἴο ΘΟΏΥΘΥ [86 ἰγὶ Ὀαΐθ ἴο ἘρΊΟΠ, ΒΘΟΣ ΘΌΥ 
ἈΣΤΩΒ ΕΪΠ|801; [6 ῥσϑβϑηΐβ [80 ὑυὶδαῦθ δηᾶ ἀἰβπι}5568 [116 ὈΘΆΓΘΓΒ. 

1588, Ξλμα ὀέπ Οεγα} ἴλε δυΐθοῦ ρᾶ5565 ονεῖ ἴο ἴῃς οἱ άδσ ἢλγ- 
ταῖϊνα ψνῃϊοἢ ἢδ ἱποογρογαῖθβ. (Ἃσετᾷ 5 ἃ Βαηαπηϊῖα οἰδῃ (θη. 
465) , 9. τ6ὅ ἄχεα. ---- ϑῃϊταοὶ θ6η εἴ --- τ Οἢγ. 8 5.57); ται Εδυά 

ἰ5 ἰϑο ἃ οἰδῃ πη ἰ5 1655 οοσίδίῃ, δηά {{ ἴσια νου οὶ ρτονε τὲ 

Ὠδίηδ οὗ οὔὐγ ἤόσο πῃ ϊβίοτγί οὶ. ΤῊ ἀδ]νογοσ σοιηθ5 [τοι [ἢ 6 

δα οα ψγῇοβο 501] [6 Μοαθίϊε ἱηνδάεγβ δὰ ρ᾽δηϊεα τ εγηβεῖνεβ. 

Φ Ἐν, ΟΝ. ᾿ϊ. Ρ. 490, Κε., Β9, Βε., ]., ἃ]. ἐ ὅ8ες ἂδονε, Ρ. οι. 

-΄Ός- 
Ν 

ἝΝ 



ΠῚ 13-. Ὁ ““ 

-- Α ζει ἀκ κι ππακ΄ τος Ἴτεταὶ 2:»] οὐ σοὶ τοσαπ τις ϑεεσι τὸ 

Βανε ὕεεη, ἃ τῦτῷ σἱτὰ δὲ τῆσᾶῖ Βατκὶ ἀσγαπο Ἐρι Τοπίταςτοῦ ὃν 

δεειάςης οἐε ἄξξεχθε ; ὑσὶ τῷ ἀϑᾶσε πῆ ὅ15 οὐτὰς ἴὸ Ξὸςτι ἣν Ὧν τοῦξὸ 

τῆδπ οὔς πὸ 815 5 ἴϑηα πιζογαὶ ὑϑὲ οἵ ὃ πιτῶς διατὶ, α ΠΣ 
λαπαάά. Ἠξς τοοῖ δάταπεισε οἵ τὴ ἀεέεςς, ἴὰ εὐσθεοξοςς οὗ 

πΠΙΟἢ δῖα τοστεῖνεηῖ ἐχοιῖεὰ τὺ Ξαξρισιθη ἀρτὶ ἢὲ οσυςκ τὸς 

Δ1Δ] Ὀίοπ ; 5εε οὐ νυ." -- -)ὰς δγωσῖδε επί ὄν ἀξπε δια 
᾿π α δγερεπί, 2 5. 851 Κ. κ' (ΕΥ̓͂. . 2: Καὶ γος. τοῦ Ἐκ. 
2 ἄς." --ΟὨ τὲ ᾳιεσῦοη πδεῖδεσ Ερίους τεβιάεηςε πᾶς ἱ 
]επςεβὸ ογ εδϑὶ οἵ ἴδε [ογάδη, οὲε οὐ ν.. --- 16. Ἐπδυὰ ρχονιϊοιὶ 
Βίπαϑε! πιῆ ἃ πεᾶροη ρεςυϊλην σαϊϊοὰ ἴο ἰδ ρΡυγροϑε. --- «{ ῥχι- 

εάρεα ἀϊγά α δοπυεὰ ὡπ:] ἴδε πᾶπὶς οὗ τῃε πηδᾶφυγε ἀοεβ ποῖ σοι 

εἰβενβεσε ἴῃ ἴδε ΟἹΤ.; 1 ἀρρξᾶαῖξ ἴο σοιτεβροπὰ ἴο ἴῃε ἀτθὶκ 

πυγμή, ἴῃς ἀϊκίδηςς ἴτοῃ ἴδε εἰρονγ ἴο ἴῃς Κηυςκ]ες οἵ τὰς 
οἰεπομοα ἢςῖ, ἀδουϊ τὨϊτεεη οἵ τπὶτῖδεη ἀπά ἃ μ3] ἰῆσῆες. Τὴς 

οἷά ἐταπϑϊδίογς δηὰ ποῖ τηοάεγῃ σοπηπιεπίδίοιβ τπϊηκ οὗ ἃ Ξποτῖοτ 
ἄλρρετῖ, ἃ βϑρᾶη ἰοηρ; θὰυῖ ἴῃε ἀεξεπρτίοη οἵ Ερ]οη᾽β σογρυϊεπος 

(ν.) 15 ρεπίπεηϊ οἠἱΪγν ἴῃ τεϊδιίοη τὸ ἴῃς ἔᾷςι ἴμαῖ ἃ ἰΙοὴν αἰτκ τᾶς 
Ρυπεά, Πὲῖ ἀπά 81}, 'π ἢ]5 Ὀε]]γ.7 ---- δῖ ἀμ ἢ ππον ἀἰς ὠἰοήλες 

οπ ἀἰς γχίραν “λίσλ τἰλε ορροβίϊε 5ἰάε ἔγτοτῃ ἴμαὶ ου ψῆϊος ἴῃ βνοτὰ 

γγϑ ᾿ι50..}}}7 πόση, 50 ἴπαι ᾿Γ τῆς ρσυᾶτάς οἵ τῃε Κίηρ (εἰὶ ἔογ σοη- 
οοαϊεὰ ψεᾶροης ἰΐ σουϊὰ ποὶ δε ΠἰΚεὶγ ἴο Ὁ6 ἀϊδοονοτεὰ ; ψὮΪ]6 δὲ 

ἴῃς β5δπὴς τἰπ|6, ἰ{ ἰξ ψψὰβ τοῖς πῃ ἃ τοτὲ οιϊεῖῖο, ἰὰ νγὰβ ἰῇ 

ἴπε πηοϑῖ σοηνδηΐϊθηῖ ρἷδος ἔογ 4 ἰεἴ-- πβαπάεα τηδη ἴὸ ἀζᾶνν. --- 
17. νον Ξρίσπ τυας ἃ τόν 31: νιαπῇῦ ἃ οἰτουτηβίδηςς οὗ ᾿ροτῖ- 
ἴδῆος ἴῃ ἴῃς 56α06] οὗ 16 5ἴογυ 15 ραγθητῃθιςα!! ν Ἰηϊτοάυςεα ὉΥ 

δητοἰραϊίίοη αἱ ἴῃς ἤγβι πχεεῖϊίηρ οἵ Εδυὰ «πὰ Ερίοη, ἰηειεδά οἵ ἴῃ 

ν οὐ 3 --- 18. (οιιραπηρ 5π|8}} τῃϊηρβ ν τ ρτεαῖ, νγγὲ πιᾶν 1115- 
ἰταῖθ τὴἷ5. ῥτεβεηϊδιίοη οἵ {τἰθαῖϊθ ὉῪ τῇ ἔατηουβ το]ϊοῖς ου ἴδ 

ὈΪΔοκ οὐδ ἶἰθκ οἵ ϑϑα!πιαπαββασ, ἀδρίοἴϊηρ ἴ[ῃ6 ραγιιθηΐ οἵ τρυῖς 

Ὁγ [εα, νι τῃεὶγ Ἰοηρ ρῥγοσεϑβίοη οὐ 1βγαθ! τες Ὀεαγίηρ ἴῈ ἴΓδ858- 
υΓ65 οἵ {πεῖν ἰαηά ἴο ργδβϑεηΐ ἴο τῇς Κιηρ. ἢ --- 47. αἰϊερηί σοι 106 

4 80 ἰη οἵἴδον ἰδησυάρεβ; 4. 5. δῶρα, Ὠϊοά, 5ς., ἰ, 58; οἵ, Ηἀϊ,, {ἰΐ, 8ρ, ἃς. 
1 διυάα. 

Σ [μἀγατὰ, λήοπιπεπῖς οΓ Λίπευεά, 1849, ἴο]. ὅετ. Σ. πο. 53; Λίίμευεα, 1849 (ϑνο), 
Ρ.347: «οἴ, αἰδο ἴῃε ραγπιεηὶ οὗ ἰτἱίθαῖε ἴο Θεπηδομετ αἱ 1, δοῃ ϑῃ ; Εσγριίδη βοθπθω, 

[πρϑίαβ, ϑεμζπάδεν, ΑὈΙΏ, 1. Οἱ. τας-αιδ; Ε, Μεγεσ, Οσδολ. ἀ.. αἰ. Δ .ργρίσης, Ρ. 242, 

8244. 
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2 εοῤίς τευὰσ ἐαγγίεα “λ6 ἐγέδι 261] ἴς ῥαγταωεπῖ νγᾶ5, οἵ σουτβε, τηδὰδ 
ἰη Κίηά, 50 μδὶ ἃ σοηβίἀἜγδῦ]α ὨυΠΊΌΕΓ οὗ ροσζίετα σουϊὰ ὃς ἢδοδ8- 

βΆτγ, Ὀαΐ ἰῃ τῆς Εαδὶ Ὁπάθγ βυοῇ Οἰγουπιβίδησαϑβ ἰΐ 15 συϑίουηαΥ ἴο 
ΕΙΏΡΙΟΥ ἃ το ἢ ἸΔΓΡΕΥ ὨυπΊοΓ ἴΠΔη 5 ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ; ἴῃ 51ΖῈ οὗ [ἢ 
τεϊίηυς 18 ἃ πιατῖς οὗ ποηουσ. Ετοτῃ ἴῃς [Ὁ] οννηρ νοῖβε " (οἴ, ν.3) 
ΜῈ πιυϑὲ ἰηέεγ τὶ ΕΠ δοσοιηρδηϊεα ἴμθπὶ ρᾶιῖ ΨΑΥῪ οὐ [ΠΕΣ 

τοϊυσγη, ἀπά ψ βοὴ πὰ δᾶ βδεὴ ἴμοπὶ βδίεδ Ὀεγοπά πε τοδοὴ οὗ 
βΒιρβεαυεδηϊ ρυτϑαϊῖ, τεϊασηθα δίοης ἴο ἴΠ6 Κίηρ᾽5 γτεϑίάθῃςε. 

1δ. Ὁ") Ἢ ον Φ᾽Κ] Ὅθν 2016, ΟἿ: σνιῤίαεχίγοις, Φ35. πιοῖς οοσγεο γ, 
γσινε “Ρ, ἄγαιυ» ομΐ ο7 “ἦσῥε. ΤὮε νὉ. “Ὅν (οορῃαῖς ἢ ὍΝ) 5. 69}6', 

“Ξ 
“οοπίταςϊ, οἰοδε᾽; Ατ. Η Ι, “Ῥεηὰ ἱπίο ἃ βοορ. Τῇε δὰ]. "ϑην, οὗ (δε 

τοχυϊαῦ ἴγρε ἴον ἀείεςϊ5 πὰ ἀείοττηϊἶςβ, σου] δοοογάϊ ΡῚΥ τηδϑη, πιαϊπηεὰ ὈΥ͂ 

Βανίηρ ἴῃς παπὰ Ὀεηὶ ἀουῦὶς, ἄγαν βδιυῖ, 5ο αἰδίοτιεἀ 85 ἴο Ὁε υ861ε585 
(Αδυῖν., ΚΙ. 2εχ., Εα., Τάποι., 4].). [π 2018, βοψενεῖ, ἴδς ντὶϊεῦ σαπποῖ 

ταδδη ἴπαΐ ἴῃς 700 Βεη͵αηνίίε 5] προτα, [5 εογβε αἱ δἐἑέε, ψσετε ἃ}} τηαϊτηεὰ οὐ 

ἀείοτπιεά,Γ δπὰ ἰπ ΜΗ. ἴδς πηιεαπίηρ ἐογηελαρπαΐξαὶ 15 ν»ςὶ] εβ: δ} με ὰ; οἴ, δλαόό., 

1035, Μεηακά., 375 ταϊὰ., εεδον., 450 (8ες δ. οἡ ἴδε ἰαϑὲ ἔνγο ραββᾶρεβ), 
70:. Βεελον., ν. ὃ (εὰ. Ζυοκεῦπι., Ρ. 5404). 80 ΕἸ. 05. πεῖε, τῶν χειρῶν τὴν 

ἀριστερὰν ἀμείνων κἀπ᾽ ἐκείνης τὴν ἅπασαν ἰσχὺν ἔχων; ΑὈατν., ϑιυά., Κε., 

Βε., Β6., (α85. --- 16. γῦνη 9Φ] ῥίυγ. οὗ προ, ΚΙ., ΟἹ,, ϑ8ῖ. 11 ναβ δίστομον 

ξίφος, Ἐπτίρ., 27ε. 983, οἴ. ἘσοΙυ8. 215 Ἡεῦτ, 412 Αρος. 116, σέσεϊϊμε ανιεεβε, 

Ρτιυά,, Οαἰλενε., νὶ. 85; ἃ ἱνο-εἀρεὰ ἀϊτκ, ποῖ 85 [εγουης ρίοββεβ ἰπ ἢἷ5 ἰγϑηβ]α- 

τίου, “ Βαῦδῃβ ἰῇ πιεάϊο σαρυΐαπι,᾽ ἃ ἀουδὶε-επἀεὰ ἄασροτ, νυ ἢ ἰ5 ἱποοπι- 

Ῥδίθ]ε νὰ ν.33 --- ον Ἴ2}} (Ὡς [εὐ ἰ5}} ἱπτεγργείοτβ ἐχρ᾽αίῃ ρυνεφά ἀ5 ἃ οὐδὶϊ, 

τῆοῖς Ἔχδοῖγ, ἃ 5ῃογίῖ ουδὶϊ, οὐδ τοϊηυβ ἴΠε ἤηροῖβ; 8ες Κα. ἐφ ἦρε., Ἐδβῆραμι 

ου 8αδα ῥαίάνα, τοοϑ, Αγμελ, 5.ν. "23; οἴ. εν. γόνα, ἵν. 4 (415).1 80 [ἴξ ἰδ 

ἰγαηβὶαϊςὰ ἤετς Ὁγ 38. [Ιἰ νου]ὰ ἴμπ18 σοττεβροπὰ Ἐχϑοῖ ἴο ἴῃς Οτεεὶς πυγμή 

(Ρο]!., ᾿Ν. 147, 158). 8εξε τὰ  Ὡοῖε ἰη 782. χὶϊ. Ρ. 104. 

19-22. ἙΕΠπᾶ οομίσίνοβ ἃ Ὀσγίναίθ ἱπίθσυιθν τἱτι ἴπ6 Κιησ 
δὰ ΚΙ]16 ἰπι. --- 19. ΕΒυά τεϊυγης δίοης. --- γον 2λ6 τορῥἐμγε 
τἴοηός πόαν Οίζα!] ῬτΟΌΔΟΪΥ πιᾶάδ βίοῃβ ἱπιᾶραϑ ; ὃ ἴῃς τγδηβ]διίοη 

φμαγγίες ἢ ἴθ ΔῊ ὉΠΠΘΟΟΒΒΑΙΎ ΔΠ4 υηνναιτδηϊθα ἀδραγίαγε ἔτοτῃ ἴῃς 

ΜΕ }1-Κηονῃ πιεδηϊηρ οὗ ἴμ6 πογὰ ; ρσγαυέηπ ἑνιαρές  Ῥοτῆδρ5 ἴοο 

Φ,ΙΓ ες τς οτὶρίπαὶ Ξεηυεὶ οὖ ν. 18. 
 ΤῊϊ5 πο! ὰς Ἄνθη ἰΓ (ῃς νογάβ ἂγὲ ἃ ροβϑ, ἃ5 Βι. οοπ)εοῖυγεβ. 
7 8:εε αἷϑο ἈΝ εἰβα οὐ δήέελέδα, τοὶ. 595; 5 τον, Φέρδίσπ αν», 5. ν᾿ 

ᾧ ἀκ, 1ιἢ., 5.ῃπι,, διυά,, αἱ. 
Ι 55, )εν ϑη δηὰ πιδὴγ ΟΠ γιατ οοταπιεηίδίοτς, ΑΝ. ΕΥ͂. 
4 ΑΝνπα. ΕΝοιξ,͵ ἀπὰ εἰσενθεσε ὉΏΠΌστΩΪὶυ ἰῃ ἴδε ἰεκὶ. 
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ΞρΘοΙἤοΑΠΥ βυρρεϑίβ βἰδῖαθβ. ΟΠ] ζαὶ ἰἴ56} ργοῦδν ὨδΔα ἰἴ5 Ὠδπια 

(τοῖῃ δῃ οἷά βίοης εἴγοῖὶθ (οσοιη ες), νἤοβςῈ βἴοῃθϑ, δοοοσγάϊηρ ἴο 

ἃ Ῥορυΐϊαγ ἰγδαϊτίοη, νεγε δεῖ ὯΡ ὈΥ [Ὀϑῆυα ἴο σοτηπιεπιοσαῖα ἴμ 6 
Ρᾶββαξε οὗ ἴῃς ]ογάδη ([05. 43); δπὰ ἴΐ ἢᾶ5 γεαιεηῖὶν Ὀεθὴ 50Γ- 
τηϊβδά ἰμᾶὲ ἴῃς βου]ρίυτεα βἴοπεβθ οἵὐ᾽ ἱπαρθβ οἵ οὐγ ἰδεχῖ ἅγὲ ἰῇ 

ΒΟΠῚ6 ΤΑΥ͂ σοππεοῖςα Μ| [Π6 βίοῃμεβ Ἔγεοῖεα Ὀγ [βῆ ΟἸΠ6ΙΒ, 
φαϊῃοτης ἴομῃ ν.ν ὁ τΠαἴ ἤθη ἃ πάῃ Πδὰ ραβββά [ῃϊ5 ροϊπὶ δ 

νν5 58(6 οὐ [5γ86] 116 501], ΒΏρροβε ἴμδὶ ἴῇδΥ ψγεαγε Ὀουηάδιυ βϑἴοποβ 

(ἰπιαχε58) 8εῖ ἃρ Ὁγ Εξίοη. ᾧ --- 7 λανε α φγίναξε ἐονενεμηκαζίοη 707 

266] ἃ πδῖυγα! ῥτγείεχι, δηά 41} [πΠ6 πιογα ᾿ἰκοὶν ἴο Ὀ6 δατηϊττεὰ 

σίους ϑυβρίοϊοη Ὀεοδυβα ἘΠυὰ Παὰ ͵ιᾳ8ὲ Ὀτουρμὶ ἴπ6 τπρυῖε οὗ 
ὶβ {θαϑιηθ ; οἵ, ν.3, -- 76 εονιιαπάφα, διίέσηεε 7] τῃ6 σοπιιηδηὰ 
5 δά ἀτεβϑεὰ ἠοΐ ἴο Επυά,8 Ὀὰϊ το τῆς αἰϊἰεηάδηϊδ, ἢ ψγὴΟ ἃσὸ ἴο 

Ἰεανα πἰπι ἰῃ ῥτίνδου. --- 30. Τα νεῖθε 866πὶ5 ἴο Ὅς ρϑγδὶ]δὶ ἴο 

ν. Ὁ, ταῖμου τἤδη ἃ 5646] ἴο ἰϊ. [ἡ ν.} Εμυὰ ἀρρβϑᾶτβ θείογε [ἢ 
κίηρ ἴῃ 5 ρυῦ]ὶς δυάϊδηοα τοοῦ δηὰ ἀῃηοιησοβ ἴπᾶὶ ἢ [85 ἃ 
βοογεῖ σοτηπηπηϊοδίίοη ἴο παῖε ἴο Ὠίηπι; τἴῃ6 Κίηρ πᾶς ἴῃ τοοῦΣ 
οἰεατεά, Ἰεανίηρ Ἐδπυά αἴοης ψ πἰπη. [ἡ ν. 9 Ἐπυά ροαβ ἴῃ ἴο 
Ὠΐτ 85 ἢδ 5. 5{π|πρ’ ἰπ ἢ5 τοοί-ομδη θα δίοπα δηὰ δηηουησαβ ἴμδὶ 

ἢ 85 ἃ αἰνίπε σοπηηγηϊοδίίοῃ ἴογ ἢ. ὙΠ αἰ βου ΠΥ νγὰ5 Θαιγ 
(εἰ, δηά ναγίουβ Ἔχερεῖίοδὶ ὄχρεάϊθηῖς πᾶνε Ὀδεη ῥτοροβθα ἴο 

τεϊονο τ᾿. Τῇδ [ἀνουτίῖε Ἔχρίδηδιίοη ἰ5 ἔπαὶ τε ψοτάβ οἵ Ευά ἴῃ 

ν 5, “1 πᾶνε ἃ ρτγίναϊε σοπιηγυηϊοδίίοη ἴο τχᾶκα ἴο ἴπες, Ο Κίηρ," 

ὍΘΙ Ὡοῖ 5ροίζαῃ ὉΥ Πἰπὶ ἰῇ Ῥδίβοη ἰῃ ἴῃς ρυῦ]ς δυάΐεηος, θυϊ 
ψετα σοηνογοά ἴὸ ἴπε Κίηρ ὈΥ δὴ αἰϊεπάδηϊ; ὕροῃ τεςεϊνίηρ τἢΪ5 
τηοϑβδᾶρα Ἐρίοῃ αἰϑηλϑϑοαά ἢἷ5 σουζί δηὰ τεςεϊνεα Επυὰ αἱοης ἴῃ 
δῖ5 ρτίναϊε δραγίπηεηῖβ. ἢ Αποῖπεγ Πυροῖμεβὶβ ἰ5, ἔπαΐ ἴτε πεαγίηρ 

τε νογάβ οἵ Εδυά, βροκθη ἱπ ρυῦ]ο, Ερίοη ἀἰϊδηιιββδεὰ ἴῃς ὃγ- 

βἰδηειβ δηά γεϊίγεὰ ἴο ἢἷ5. ρτίναϊε τοού.ομαπιῦεσ, ψαμεῦ ἘΠυά 

ΑΞ ὈΓΘΘΘΠΠΥ σοπαυοίεα.'. ΕἸΠΕ οἵ τἤε8ε ϑυρροβί(ἰοηβ 18 δᾶϑ 

Φ 8εε οὐ 2]. 
τ. ]υηΐυ5, Εν., Κποῦ,, Ναϊῃίηρετ, διυά., 4]., νν ἢ νεγΥ νασίουϑ --- δοὰ εαυδιν 

ξτουπά ε55 --- Ὠγροίμεβεβ αρουῖ ἴπε παΐυγε οὗ ἴῃε σοπηοχίοῃ. 

ΈΠΌΟ. (411.), ἃ ἴμᾶρ., ϑοῆπι., ΗἩρϑβίῦε., Κε., Βα., (855. 
ᾧ ΘΒΝ͵ Κι., Ανδγὺ., ϑ.ἴνηι., ἃ [3ρ., (855., Ποοχγῃ, ἃ]. 

Ι ΘΑ 1α.π,. 26, ΕἸ. 105., Κᾶ., ΕΙΌΟ,, διυά,, Κε., Βε., Βα., αἱ, 
4«1,}., διυὰ,, Κε., Βε., Βα.; οἵ. Ε1(Ό6., δεῆπι. 
49 Το ἴἅκε (ἢς νει ἰπ ν. 20 ἃ5. ρἰυρετί, λίσιο Σἀκά λαά ἐκ ίενεά, δος. (Ὠοοτῃ.), 

ΟἿΪΥ ἀρβιαναῖεβ ἴπε αἰ αν. 
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ΘΠΟΌΡἢ ἴῃ πιδῖῖεγ οὗ δοϊ ; Ὀυΐ πεὶθεσ οἵ τπδπὶ ἰ5 Ἔχθρθίοα!ν 
Ρἰδυϑῖ 6. 1 τῇς δυΐμοσ μδά τηθᾶπὶ ἴῃς ἢγβὶ, ἢ8 ψου]ὰ πᾶνε ρίνβη 
Επυά᾽5 νογὰβ ἰῃ ἃ αἰβεγεηῖ ἔογῃ ;" ἴ τῆς βεοοπά, ἢς ψου]ὰ ποῖ 

μανα Ἰεἴξ ἰξ ἴο ἴῃς ἱπιαρίπαϊίοη οὗ ἴπ6 γϑδάδσ. ---- ἥγάσγε ἀφ τας “{]- 

δῆς πὶ ἀξ ἐσοῦ ῥέεν εἰο»} αἐρπε] Ἀοῖ ἴῃ ἴδε ρυῦ]ῖς αἰναη. ΤΠ 
μρῥεν τἱονν ('σἐϊγαλ, 51}}} οα!]εὰ ἴῃ Αταδὶς ὈΥ τἴῃ8 βᾶπιῈ πᾶπι6) ἰβ 
δῇ δαάαϊοηδὶ, ογάϊῃδγν (Ὠἰγα, ΒΊΟΥΥ ταὶϑθὰ δῦονε τῆς ἢδι τοοῦ οἵ 

ἴῃς ἤουβα δἴ Οὴ6 ΘΟΥΠΕῚ, ΟΓΥ ὩΡΟΩ ἃ ἴονγο- κα Δηποχ ἴο ἴπ6 Ὀυϊά- 

ἴηρ. [τ βέῃεγαν οοπίδίηθ Ὀὰϊ ἃ 5ἰηρὶε δραγίπιβηΐ, οἵ Ἰδγρεγ οὕ 

5:18 ]}16Γ αἰτη 5! ο5, Τπγουρἢ τί ἢ ἰδττοθὰ πϊηάονς οἡ 411] 5ἰά65 

Εἶνε ἔτεε οἰτουδτίοη οἵ αἷτ, πλακίπρ 1: ἴῃ 6 τηοϑὲ σοτηξογίδ]ς ρατὶ 
οἵ τλ6 Βουβε. --- 7 λαῦε α αἴνέπε εογυπμπίραῆοπ 7ογ “ἠεε ςξ. ν.". 
Τῆς ννοτὰβ πδίμυγα!ν συρροϑῖ ἃ σοπιπγηιηϊσαιϊίοη ἴοπὶ ἴῃς Οοά οἵ 
Ιβγδεὶ ψηϊοῃ δα οοιηε τὸ Επυά, νῃεῖμοῦ ὈῪ ἀγεδηι,} ογᾶοὶθ, ΟΥ 

οἴδοσνίβθ, δηὰ ν]οἢ ἰἴ σοποοσηθα Ερίοη ἴο ἤδατ. ξᾧ Οἰἴδμεῖβ 500- 
Ροβε ἰῃαὲ ἘΠυάὰ τηεαπὶ Ὁγ ἴῆ6 ἱπίθη τ] Δ} ἀπιθίριιοιβ ρῆγαβα, 1 
Βᾶνε Οοά᾽β Ὀυβίπεθ5. ἢ γοῦ, ἃ αἰνίῃα σοτηπ)ἰβϑίοη ἴο δχϑουῖς 

ὍΡΟη γου. ὃ [ἰ ἄοο5 ποῖ ἄρρϑαγ ἴῃδϊ ἴῃς δυΐμοσ μαὰ ἢ 5 Ἰηρεηίουβ 
δαιυϊνοσδίίομ ἰῃ τϊηὰ ; οΥ ἴπαὶ ἢς Ψψουὰ πᾶνε τπουρῆς ᾿ξ ἡνουτῃ 
ΜΠ|16 ἴο ῥτγοίβοϊ, ὉῪ 50 5ἰεηάεσ ἃ ρτγεϊεχῖ, Εἢιυά᾿5 τερυϊαϊίοη ἴογ 

νογδοῖῖγ. Ηδ 16}]5 οὗ 1ἴ 85 ἃ οἴενοσ δηά ϑυσοαβϑϑίῃ! τα, ἢ ὯῸ 

πιογα τοῆδχίοη οἡ ἰϊ5 τῃογα! Υ [Δ οἡ (παῖ οὗ ἴῃς δβϑαβϑι παι] οῃ 

ἰϊϑε!, --- ͵ε ἀγοσε γον ἀϊΐς ἐδαΐγ} Ῥτεβα πη] ν ἃ5 ἃ 5ίρῃ οἵ τενε- 

τοῆος οσ [6 οταοϊθ. [ἡ ὍὩΤῇδ πιονεπηθηῖ, νη ἢ ΕἘΠυΩ τᾶν πᾶνε 

τοοκοηθα ὑροῃ, ρᾶνα ᾿ΐπη δῇ Ορροτγίιη!υ ἴο σοὶ νη κι Κίηρ 

Φ1 Πᾶνα ἃ ρηναῖε σοπιπγυηϊοαιίοηυ “ον “4ε ξὲπρ. 

Ἐ ΕἸ. 105. 
ΎΒΕΥ ἅγε 50 υπάειβϑίοοά Ὁγ ὅ 3, Κδ., δἀπὰ πιοϑβὶ ἱπίςγργείεσβ, δἀποίεηϊ δηὰ 

τηοάοσγῃ. ἴΐ1 ἰ5 ποῖ πεςεβϑϑᾶζυ, ἤοννανεσ, ἴο ϑῦρροβε ἴηαϊὶ Εμυὰ δϑϑυπιεὰ ἴῃς οἤδγ- 
δοῖεγ οὗ ἃ ργορῆεὶ ((Ί]εσ,, 4].). 

ᾧ 5οὮπι., διυά,, Βε., Βα.; ϑεἤπι. Ἔνεη ἱπιαρίπεβ ἴῃαἱὶ Ἐρίοη 50 υπᾶετϑιοοὰ ἴῃς 

ψογάβ9. Ο(ἱ. Αὐνρ., φι. 20: Ῥοίεϑί ποῆ εδβϑ8ὲ πιεπάδοϊαπι, αφυδηδοσυΐάεπι νεγρϊ 

ποπηΐπα 5οἱοὶ εἰἰδπὶ ἔδοίαπι ἀρρεϊίαγα ϑογίρίυγα, εἴ τα νϑγὰ ἰΐϊα εγαῖ. Οχ ἴῃς ψυῇοϊς 
ᾳυεβίοη 56 ἔτ ετ ΘΟ πι., φω. 7. 8; ΒΔᾶ., Ρ. 234 ἴ. 

Ι «σαπλεάν., 6ολ, ΒΔΌΌ., ΟἸες., ϑιυά., Κα., 4]. Ασςοοτγάϊΐηρ ἴο ἴῃς Μίιαγαϑῇ ἴῃ πηᾶτγ- 

τίαψε οἱ Ευϊ (ἴπΠε ἀδυρῆῖετ οὐ σταπά ἀδυρῃῖοσ οὐ Ἐρ]οἢ) νγᾶβ ἴῃς τενναγὰ οἵ 1ῃ 5 
Ῥίειῖγ; ΑἸ γαδ. οἷν τ ((οἱ. χοά, εα. ϑ0]2.), γαίφι. ΟἸδδγ Ἔχρ᾽ παίίοηβ, συ ἢ 5, 

δε ᾶγοβε ἴῃ ᾿οΥ αἱ ἴῃς δἀππουποειηθηῖ (ΕἸ. [05.}, οὐ πῃ δἰάγπὶ αἱ Επυ ἀ᾽5 πιεηδοίης 
ψογάς δῃηὰ ρεβίυγες (Β6.), ἴο ο4}} ἢϊ58 ρσιιᾶγάβ, οἵ ἰο ἀείεπα ἢἰπιβοὶ ογ Ηγ (ϑοῃπι.), 

ἅτε ἴῃ νΔτγίηρ ἄερτεαβ ἱτηργουδῦϊαε. ϑοῦπυττεῦ βυσρεϑβίεα ἴπαὶ ἢ ννίϑῃεα ἴο ἀγὰν 
Ὥξασεῦ ἴοὸ Εμυὰ ἴογ ξτεαῖοσ βεοσεου; οἷ, ρεσῃαρβ ὅ. 
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ἀϊδίδηςς ψτουϊ Ἔχοϊτίηρ ϑυβριοίοη, νυ ϊοἢ ἢ σουἹά παγάϊγ πᾶν 

ἄοηα {{ Ερίοῃ μδὰ τοπιαίπθα βεαῖεα, δηὰ ἴογ ἴῃ15 γεάβοη ἰΐ ἰ5 
τεϊαϊθα. --- 21. Επυά, 51}}} ψἤουζ ἀγουβίπρ βυβρίοίοη, γεᾶοἢ 5 Ψ ἢ 
Ὠἰβ Ἰεῖς μαπὰ ἕογ μἷ5 ἀἰτίκ (ν..6), φυϊοκὶγ ἀγαννϑ, ἀῃὰ ρ᾽υπροβ ἴτ Ἰηῖο 
τῆς Κίηρ᾽5. Ὀεὶ]γ. --- 22. ΤῊΣ ἴογος οἵ τς Ὀίονν νγὰβ βυοῃ τμδῖ, ἴῃ 
βρὶἴε οἵ ἴῃς Ἰεηρίῃ οἵ ἴῃ6 ψγεάροη, ἴῃ 6 ΗΠ} ΓΟ] οννεὰ της Ὀἷδάα ἴῃ ; 

τε ἀἰτκ ννὰβ ἀουθιεβα ψιμουΐ εἰἴπετ συατὰ οὐ οτοββ- ίβαα. --- 
Ἐπυὰ Ιεξς τῇς Κηϊίε βοκίηρ ἴῃ τς νουπηα. -- 44 τὰς γα εἰνσεαῖ 
φηίεν ἐὼλε ὀέἐαεἰδ] τε [αὶ ψῃϊ ἢ σονετγεά τῃ6 ἱπιεβιῖπαβ ; οἵ, ν.7. 1 
18 Ποῖ ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴὸ ἰπίε ἔτοπι ἴῃς ργεοθάϊηρ οἰαυβε ἴπαἰ τῇς τυ μοὶα 

ἈΠ, Ροπιηλεὶ δηᾶ 4]1, ἀἰβαρρεαγεὰ ; 80 ἰῃπαΐ ἴἤθσα 15 Π0 Ἴοπῃῆϊοϊ 

Ὀείνοοη ἴῃς ἴνο βἰαϊθιηθηῖβ" Τῆς ᾿ἰαϑὶ ψνοτήβ οἵ ἴῃ 6 νεῖϑε γε 
νεῖν ἀϊῆου!τ, ἀπά αἰπιοϑῖ σετγίαϊηἶγ σοττιρῖ. ΤῊδ πιοϑῖ ρσορϑῦϊα 

ἰηϊεγρτεϊδιοη 5, σπαῖ “46 αἶγί ἐαπις ομ} ἴῃε ἔδοθβ ; ποῖ ἔγοπι ἴῃ 
νουηά,Γ θαϊ ττουρῃ ἴῃς δηυβ, [ῃ6 ἀϑυ8] σοηβεαυδηος οὗ διιοῖ ἃ 

ψουηα ἰῃ τ[ῃ6 δράοτηθη. ξ Τῆϊβ βοιμενηδὶ ἀγαβῖῖς του οἢ 15. δ]ῖο- 

Βεῖθογ ἴῃ [πΠ6 νοΐη οὗ τΠ6 παγγδῖογ; οἵ. ν. δ 17:30 ΤῊΣ ετηεπάδιϊοη 
οἵ τὴς ΗἩεῦτγεν ἰαχὶ ν ἢ ἰς Ὠδοεβϑιϊαῖαβ ἰ5 ποῖ αἰβῆουϊ. Τῇς 
ἰτδηϑιδϊίοη ῥτείοιτεα ἰῃ ΕΝ., σλα 1ὲ (56. τῇς ϑινογα) Ἴἄνιδ οἱ 

δελίκα, ὃ σῖνεβ ἃ τῆεσε ρ 685 δ ἴῃ6 τηεαηΐηρ οὐ τῇδ ννοτιὶ, δηὰ ἰ5 

δτατητηδίϊοα!ν υπδουηά. Τῆς τεπάδγίηρ οἵ Εν πε, λό (Εμυ4) τὐεέλὲ 

οἱ ἑο 2. απήελαγιόεν, ἢ ἰδ ΟὨΪν ροπϑίδ]α ἢ, ἢ ΜΥΊΉΟΚΊΟΥ, να 

4ϑογ σε ἴῃ6 ψογάϑ ἴο ἃ ἀἰβεγθηῖϊ δυΐποῦ ἰγοιῃ τς ἢτϑί οἰδυβα οὗ ν. 3, 
Εοτγ οἴμογ Ὠγροίῃεϑβεβ 566 ποῖδ. 

19. 3» ΝἸ}] ἴῃς ποπηλῖπαὶ βεηΐθπος Ἂπιραϑίζίπρ ἴῃς σοπίγαβι; ἢς ἀϊδ- 
τοϊϑθεα ἴῃς Ὀεάγετβ, δαὶ ἀένερεγ ἰυτηςὰ Ὀάςοῖ,, ἅς. --- 2.5 5 1 ρίατ. ἴο ἴμς 58. “Ὅ"; 

ἧππασεβ οὗ ρυάς Ὠιϊ. 725 128 15. 219 ο΄. Ηοϑβ. ι112 Μ|. 17, πῃ Βυπίαῃ οὐ δῃΐμπιδὶ 
ἐοσαβ Ὠι. 46:8 ς(, ν.33.35. 80 Πεῖε (ἀλλ. αὶ (-- Θ) γλυπτῶν, ΘΚ ΤΗάϊ. εἰδώ- 

λων, 4 5. ---οἰ Ἴ2Ν0} δῃ εχοϊδπιδίίου κε “ηη.. “47: ! Αὐτὰ. 610 ἃς. ---20. 

29. ΝΊ5}] οἰγουπιβίαπιδ!; Ὀ γῆ, ὃ τόο --- ΠΡ ῸΠ "55,321 οἵ, ν.39, ἐσοὐ τρρῥεγ-σίονν. 

50 ἴπ 5εῆβε Θν, νης ΖΡ τη Κ8 οὗὨ ἴῃς ἀρρεγ βίουυ οἵ ἃ βυπιπιοῦ ραῖδτς 

(Απι. 318). ϑυοἢ ᾿σίιγαλς τα {γεαυεηι πιεπιϊοπεὰ ἰῃ ἴμε ΟΟΤ'; ἴῃ ργίναϊε 

Φ Τπουρἢ ἴἴ ννου]ὰ Ὀς ροπ5:0]6 ἴο ἀϑογίε ἴῃθπη ἴο ἵνο αἰ εγεηῖ δουτγοαϑ. 
1 ΜΝαιδῦ!., οἱ. ΕἸ06. 

ἢ 80 Ἐ, 5ἰδϊϊπηαυα μδγ βεογεῖα παίωγας αἰνὶ βίεσοογα ργογυρεγυηῖ, Ζ, 8. ἐεΆ. γαδ., 
ᾧ φο, ἙΔΌΡ., [πῃ., Α΄. 4]. 

ᾧ 80, ἢ νατίουβ τπηοαϊβοδίίοῃ5, 5οῆπι. (συνέντα ραν»: εογβο» 4), ΟἸετ. (2οτήϊεα βα»: 

εογβογὶς, σεβγα εἰμπές), Ττι- [η., Ἐοδδπηπι., ϑἰ πηοηΐβ (2οαάε.), 665, 7ΖΆε5. (ἱπέερ τέ έν 

2εάμ»"}, αυτος (πεγεονγεμ), ὅο. ΙΙ 6. 
4 ΔΟΝ ἀνδρῶν; ἢ ἰγδηϑοτί ρι]ΟΠ4] ἜΓΓΟΥ ἴου ἀνδριάντων. 

Η 
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Βουβες (ξυεξὶ σβδιηθεῖβ) 1 Κὶ. 1719. 3.2 Καὶ, 410.11. 825. νγεὶ! δὲ ἰῃ ρδίδοςβ, 2 Κὶ. 13 
(ἰδτεἰςεὰ νίπάονν5), [ετ. 2218. 6 (βραςΐουϑ). Α 5ἰπιῖϊαν βιγαοίατε νγὰβ βοτηςεϊί λὲς 
ετεοϊεὰ ονεῦ ἃ οἰ ραῖε, 2 5. 190] (ΕΝ. 1888). οὐ δ δῃ δηρὶς οὗ ἔπε οἷ νγδ]] (Ὁ) 
(Νεὶ. 351.82), οὐἴεη ἴῃ Ταῖπι. Οἱ, ὑπερῷον Αοἰδ 112 οὗ]. 898 208, Ιη ἴῃς τπιοάετη 

Ἑδεὶ, β8εςὲ ὅδιαν, 7γανεῖς, 214-216 (Ν. Αἰτίοα); Νίεθυδτ, Αἰ δέξο, ἱ, Ρ]. 68 

(84π.8)), Τβοπιβου, 2αμα α»α οοΐξβ, ἰϊ. Ρ. 634, 636 (Βᾳ.). --- γῶν Ὁ “Φκ] 
Ὁ 5 Τρ ΠΥ σοπηδοϊεά ΟΥ̓ πιοϑῖ βομοΐατβ υγῖτ ἢ τς νοτΌ, σέδῥέρησ . .. σέο, 

ποῖ ἐπ ἀἐς ῥγέυαίε 'ΑἸἸγαι (αϊ4}].). ---- νῦν 21] ποὶ σὐφωέα αάρείγανππάμνι εἰ 

τἰμρῥεπάμσι (ΒτΕΏ2); Ργαβεβ ᾿ἶκὰ Ὀτον πρῶτ (Οεῃ, 358) ἀεβοτίδε ἴπε ἴοττον ἃ5 
οδυβεὰ ὈΥ ἃ βοὰ (ρδηΐο). --ο νῦν 5 παίαγα! ἀδεὰ ἴῃ βρεακίηρ ἴο ἃ ἰογείζπετ; 

δυλὶ ἴῃ τῆς πιουῖῃ οὗ ΕΒυὰ πιεδηβ Υδηνςθῆ, δπὰ νουὰ Ὀς 50 υπάετϑίοοά. --- 

ΜΌ:] ελαὶγ. Ομαὶτα νψεῖς ἰουπὰ ἴπ ῥγναϊε Βουβ865 (2 Κὶ. 412), θαϊ ἀτὲ τηοσγε 

“τεαυςπῖν τηεπιϊοπεὰ ἃ5 ἴῃς δεαῖ οἵ ρεΐβοῃβ οὗ γῆ, ἔου ἱπβίδπος, οἵ ΕἸΐ 

(5. 1 418), ἴδε φυξθη πιοῖμεγ (1 Κ. 219), εβρ. ἴῃς Κίηρ (ι Κ' 146 προ" κὸ9 

ἃς.). ΤΆςε Ἰαΐίετ βίοοά 530 Ὠἰρὲι 85 ἴο γεχυΐτε ἃ ίοοϊ βῖοοὶ (311), οὐ νγὰβ ταϊβϑεὰ 
οὐ ἃ ρἰδίίογπι απ ὰ ἀρργοδομβεά ὃγ 8ίερβ (1 Κ. 1019). ὅεε τερτεβεηίαϊϊοῃβ οὗ 
Ἐφγριίαη ομαῖτβ ἀπὰ τἤτγοηςβ, ΜΠ ΠἸΚίπθοη, “ποίεε Εγγρήαης, εἀ. Βίτον, ἱ. 
Ῥ. 408 Π΄.; οἴ. αἰθο Βυσμμοῖζ, ᾿ὔονεεγί σελ ΚΑεαδίτοη, ἰὶ, 2. ὃ 85; Βαιπιείϑιετ, 
Μενκξνἄζεν, Ῥ. τόξο Ε΄ --- 21. 0.923 Π;Ρ0.Ὑ] τῆς νΌ. 431 (ἀτνίηρ ἃ ρερ) 2 58. 181} 

ἂς. ---- 22. 5} 3} ( τεαὰς δἃ5 ἃ οδυΞφαϊϊνε, αηὰ Βυ. ψουϊὰ δἴηοηὰ Μ3Ν), Δὲ 

(Εδυά) εαιεεαῖ ἐς ἀἐδ ἐο ἐρεέον, νυ ἢ 5. 1.88. παίαγαὶ ἴμαπ ΔΗ͂ --- στ15'} αὐλῷ 

λα), ταῦ. »κἐξαό. ---- ἅπ|5} δίαάε, ᾿ς, ἥανεε. ---- ἈΦ ΘΙ ΝΣῚ] ἴῃς βυδ)]εςὶ οδηποῖ 
θεὲ δάε ττυογαΐ, ἴοτ 2 15. ἔεπι.; ἱξ τοῖς ψταπιπιαῖίο δὴν Ὀς δε ὀδαάΐρ, χτ5, Ὀυϊ 

τ 5 βδγὰϊγ ἴῃ δοοογάδπος ψἱἢ ἴῃς παΐυταὶ Ἰορὶς οἵ δρεεςῖ ἴο ρὸ Ὁδοκ ἴο 15 

ποῦπ. Μογεονεῦ, ἴῃς τηεδηΐϊηρβ αἰ υϊεὰ ἴο Ἰπφορ ΌΥ ἴποβε ψο σοπβίσας 

ἴδυ5 τε βοι του, ἴΠ6 ργοάυςὶ οὗ πιοβῖ ἱπιργοῦαδὶς εἰγπιοϊορίςαὶ σοπιθὶ παιίοπβ, 

παῖ νὰ Ατ. ἡδὺ κϑ "βιγαάά]ς" Ὀεΐῃρ ποῖ τῆς ἰεαϑὶ αὐϑαγά, [0 ἴῃς ργεβεηῖ 

οοηϊοχῖ ἴῃς βυθ)εοῖὶ οαπποῖ Ὀς Ἐδυάὰ, ψἤοβε οχὶϊ ἰδ τευ αι τεϊαϊεὰ ἱπ ἴῃς 

πεχὶ (οἸ]οννὶπρ ψογάβ; πὸ δυΐμοσ ἰ8 περὶ σεηὶ ἐπουρὴ ἴο ντίϊς, σνα ἀφ τυερεῖ 
οι" ἐο ἐλε Ῥατϑῃςεάοῃ, σμα ΞΑμα τοϑρ οι ἐο ἐδξ ταϊδάετοη. ΤΓψγε πιᾶκο ἘΒυὰ 
ἴδε βιδ)εςῖ, ννε πιυδῖ οἰἢ εν ἀϑδυπις ἴμαὶ οπς οἵ ἴπεβε ἵνγο οἴδιϑεϑβ ἰ5 ἃ ρἷοββ ἴο 

τῆς οἴμεῖ (Εν., Βδ., α].), οὐ {πδὲ [ΠΥ σαπὶς ἔτοπι ἴννο ἀϊβετεπὶ βουτοεβ δηὰ 

Βανς Ὀδδη πποϑὶ ἀνν κιναγαὶν )υχιαροκεὰ ΌΥ ἴῃς σοπιρίϊες (πο κΚὶετ). Αραϊηβὶ 

τῆς ἔοτγπιοῖ αἰϊετπδῖϊνε ᾿ξ πηᾶὺ ρτορετὶν Ὀς ὑτρεά τπαὶ ἴῃς Ξιρροκεὰ οχρ᾽απαιϊοη 

5. 85 οὔβουτςο 85 ἴῆς νογὰ ἴο Ὀς Ἔχρ]αἰηεὰ. [118 Ὀδυεὶν ροββί]ς, πονενογ, ἴῃ δὲ 
1125 15. 8 Οὐςεςκ ρῖο85 (ὃ προστῷον), οἵ ἴδε σοττυρίϊοι οὗ 5βυςῇ ἃ ρίοββ. Τῆς 
ἰτδηβαϊίοηβ προστάδα, παραστάδα (᾽Α) τὰ πρόθυρα (Σ) ἃτε συε5565 (ΟἸ]ον πη 

δίηῖβ ἰπ ἴῃς βουπὰ οἵ ἴδε νοτά. ἴῃ (ἢ 5 ΟὐβουΓΥ ἰξ 15 ρεγῆδρβ Ὀεβῖ, ψ τὰ 
7εν ϑῃ ἐχερεῖίς αὶ ἰγα τίοη, ἴο ἡπὰ ἴῃ Συϑ τῆς συδ)εοῖ οὗ ἴῃς νὉ., δπὰ ἴδῃ 

ἴο εἐπιεπά ψ ἢ Νὅ. Ὁ Βυ., τα Ἐχ, 2014 ἃς,, ἴῇς γώ (πὰ ἴῃς βἰοπιδο ἢ δηὰ 

Ὀοννε]ϑ --- ποῖ ἐχογεπιεηῖ); ΠΛ δ ρ ΤΑΔΥ ἢᾶνς ασίβεῃ ὉΥ δος ἀεπίδὶ σοπέοιτηδθοη 

ἴο ον Ο5 νι, 

5 80 ΚΙ. τι 36γ5. ἡ κεν τα ΜΉ ΣΈΝ. Ὁ. 180 Ὁ. 

ἦἷςἧφρ 
" 
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23.236. ἘΠυὰ᾿Β 6ε08ρ90.-- 23. Σλια τοεμΐ ομ Ὁ “δε... ἢ 
Ηδεδ. »εῤραϊδγολι, ἴτοτη [6 σοηϊοχί, ([ῃ6 πδῖης οὗ ἴδε ρατῖ οὗ ἴῃς 

Βυϊάϊηρ ἴο νηοῦ ἘΠυάὰ ραθθεά τοῖα ἴῃπε ᾿σζγαλ, ἀπὰ τῃγουρῇ 
τῆϊο ἢς τηδάς ἢἷἰθ εχὶς ἔτοπὶ ἴῃ ἤουδθΕ. ὙΤθδ τηεδηΐϊηρ οὗ ἴῃς 

πογὰ ἰ5, πόονγενεσ, ὑηκηονη, δηὰ ἴῃ οὐγ ἱρποσάπος οὗ ἴῃς οοη- 

βίπιοϊίΐοη δηὰ διτδηρθπιθηῖ οὗ [ῃ6 Ποιι56, ἰΐ ἰ5 οὗ 1116 56 ἴο ριιε88. 

Τῆς νᾶγίουβ τεηάοτίηρβ ργοροβαά --- συιαγά-τοοιι, νεϑ! θα] 6, ροτίίοο, 
δῖοδάβ, ρα]! εσγ, Ὀδ]υκιταάς, βιδίγοδβε, ὅζα. --- 5ῆονν ἴΠ6 ἰπδάδαυδον 

οὗ εἰγυοϊοσυ ἴο ἀεϊεττηίης ἴῃ6 τηδδηΐϊηρ οὗ ἃ τεοῃηΐςδὶ νοτά. --- 
“4 εἰσεεαῖ τὰς ἄοονς 97 1706 τρβεν ἴον μῤοπ ἀΐμε] σε. οὰν Ἑρίοῃ, 
δῃυτηρ ἷπὰ Ρ ἰῃ ἴῃς σμαιθεσ. Τῆς Ρ]υταὶ, ἄσογε, οἵ ἴῃς ἴνο 
Ἰεᾶνεβ οἵ ἃ ἀουδ]ς ἀοογῦ (1 Κ. 6553. οὗ, Τ]υἀ. 165 τ 5. 21132).5 ΤῈΣ 
ἶλδὶ νοσάβ οἵ [6 νεῖββ, σμ4 ὠρεξεα φάδρι, ατε, ἃ5 ἴῇς (2156 ἴθῆβα 

Ῥιονεβ, ἴῆς δαάϊοη οὗ ἃ βοτῖθε, γῆο, οὐβεγνίηρ ἰμαὶ ἴῃ6 ἀοοῖβ 

ψετε Ἰοοκεὰ (ν.᾽. 5), τιϊδβεὰ δὴ βχρ]ἰοὶϊ βιδιεηηθηῖ μέσα [μὲ ΕΒυά 
Ἰοοκεά τμεπι. --- 24, ,δ0 ἀξ τυεηΐ ομ 7] ἄδ Ἔταρμαῖίς ; ἴῃ Ἐπ 5} τα 
5ῃουϊὰ βσυθοταϊπαῖϊς (ἢ οεἶδυβε, “ΓΦ ἀφ τύομί οἱ, ὥ’ε. ---- ἘρΊοπ᾿ 5 

βεινδηΐῖβ οδτηθ, δηὰ ἰουπά (ἢ6 ἄοοῦ οὗ ἴἢς ἸΡΡΟΓῚ βίοσυ δοϊιθά. 

Ετοι ἴῃς σοηηοχίοη οὗ ἴδε οἰδιιθ65, 85 γγὰ}} δ5 ἴτοπι ψῃδὶ (Ο]]οννβ, 

1ξ 15 ἢδίυγα! Υ ἴο Ὀε ἱπίοιτεα πὶ ΤΠῸῪ σὰν ΕἸυὰ ρᾶ55 ουὖΐ ὉΥ ἴΠ6 
υδ118] ΨΑΥ ; ἴπῈῪ ψουὰ ποῖ πᾶνε βουρῆϊ ἴο ἰπίσις υπβυτηπιοηδά 
Ὁροη ἃ ρῥτγῖναϊς ἱηϊεγνίεν, δηᾶ ἴῃ ν" {πεν εν ἀ θην ο]ενα τοῖς 
ταδϑῖοσ ἴο ὃς Δ]οῃδ. --- 77 γιμοῦ ὅς “λα: ἀξ ἴς γεευίησ ἀϊηιε ἵκ ἐλε 

εαδίπδ οΥΓ τὰς εοοὐ ἐλανιδεγ) ἴῃς βεῆβε οἵ ἀδοθῆου ἴῃ διιοἢ πιδῖ- 
ἴεΓ5 15 νΕΥῪ ΠΙΡΏΪ ἀενεϊορεά δπιοηρ ΟἸεηϊδὶϑ, 45 ἰὰ γὰβ ἴῃ ρεηογαὶ 
ἐπ τῆς εἰν] Ζεὰ ρεορ]εβ οἵ δπιϊχαίιγ. --- ῷ35. 7.4» τυαϊ κα ΒΑ “λον 
σατο ἐλαΐ ἐλεν τύόγε ριλρίσζοη} 1, 20 δε ῥοίμ 97 εοπ μείοη (2 Κι 25 
8.1}; δὴ ἰάϊοπιαῖῖς ἐχρτγεϑϑίοῃ βυρρεϑῖνε οἵ σοηΐουπά δα ἤορα65 οἱ 
Ἐχρεοϊδ!οηβ, ρεγρ  εχιῖγ, ρεττυγραϊίοη. ὙΠεη, 85 μα ἀϊά ποῖ ὀρεη 

τῆς ἄοοτ, ἴΠπῸῪ ἴοοῖ ἴῃς ΚΟΥ δηά ορεηδά 1ξ. [Ι͂ἢ τῇς Ἰοςκβ 51}}} 

ἷῃ σοτηπιοη 56 ἰη ἴῃς Εαϑὶ ἴῃ 6 ὈοΟΪὲ ἰ5 5Βῃοϊ ὈΥ Παηά, ΟΥ ὉΥ τηεδῃβ 
οὗ ἃ ἴῆοῆρ. Α πυπῖθεγ οἵ Ρἰη-τατ Ὁ] οῖβ ἴἤεη ἄτορ ἰηΐο οοττε- 
βροῃάϊηρ ἤο]ε5 ἴῃ ἴ[ῃ6 ὈοΪὲ δηά ἰοοῖς ἰϊ. Τῆς Κεγ, ψῃϊο ἢ 15 υϑεὰ 
ἴον υῃ]οοκίῃρ ΟὨΪγ, ἰ5 ἃ δὶ ρίεοε οἵ ψοοὰ ἴῃ οὴς εηὰ οἵ ψῇηϊοῇ 
ΤῈ 86εῖ ρ᾽ 5 σοιτεϑροηάϊηρ ἰῇ πυταθεγ δηά ροβιτοη ἴο [μ6 τὰυτη Ὁ] 6 8 
οὗ τμ6 Ἰοοῖκ δηᾶὰ ἴῃ ᾿ἰθηρίῃ ἴο τῇς ἀδρῖῃ οἵ ἴτε Ῥο] 1.7 Ιἐ ἰ8 

Φ 80 ϑύραι ἰῃ Ηοπ. 

Ἵ ϑοπγείίτλες ἴῃς ΚΕΥ ἰ5 ἃ Ὀεπὶ ρίεος οὗ πηεῖδὶ ; Ὀυϊ ἴδ ῥχγίῃοίρ]6 ἰς ἴῃ 5δτη6, 



1οο Τῦῦσες 

δἰρρεὰ Ἰεηρίῃν!5ε. ἀπάογ ἴῃς ὈοΪ᾿, τ Ὠϊοἢ 15 αηάδτουϊ ἴον [ἢ Ρὰτ- 
Ῥοβα, η1{}} [15 Ρίη5 δηϊεγίηρ π{π τἴῆς τὰπΊΌ] 6 β οἶεατ δηὰ δον ἴῃς 

ὕοὶὲ το Ὀ6 Ρυδῃθα Ὅ4.Κ." δ τείδγθηοαβ ἰη ἴῃς ΟὐΤ. πλάκα τ 
Αἰιορεῖθεγ ργοῦραῦ]ς ὑπαὶ ἴ[Π6 Ἰοοκβ οὗ ἴῃῆε δηποίεπε Ἡδῦτγενβ τε σα 
οἵ τηϊ58. ραζΐοτη, --- Ηανίηρ ορεηθδά, ΠΕ ἰουπα {Πεὶσ πηαϑῖοσ ᾿γίηρ 

(εὰ ; εἰ, ἴῃς νεῖν 5ἰ μι α θοῆς, [υἀΠἢ 14}"΄.--- 26. Τῆς ὕνο 

μαῖνθ5 οὗ ἴπε νϑῦϑε ἢᾶνε ἴῃ 6 ἀρρεάγαηςς οἵ ἀουδ)εῖβ ΣΤ ἴτε ἢγθὶ 

εἴδυβε οὗ ν." οδηηοῖ Ὀ6 σοηῃϑίτυσα ἰῃ σοηπιϊηπαίίοη οὗ ν.", δηὰ 85 ἃ 

εἰτουτηβίδηι 4] οἴδυςα ἀδρεηάίηρ ἔτοπὶ ἴῃ 6 ῥγεσθαϊηρ --- ἢ6 ἐβοδρεά 

«ον ἠδ ἀαυΐηρ ῥαςεεα οὔτ᾽, 1 ---- 'δ ἈΠ ΒΌΔΙγ αὐ κατὰ. Τῆς βιπισίαγα 

5. ΘΧΔΟΙΪΥ ράγα! αὶ ἴὸ ν.", ἀηὰ [πε 5ἰρηϊῆοδηϊ νογῦ, ἀφ φεεαῤεά, ἰ5 
(ουηά ἴῃ ὈοΙῃ Παῖνεβ. --- λμς τάδ τοεγε ἀείαγίη] ν."“, --- ξ 
)ατεεα ἐπε τορέῤῥἠμγεα εἵοπες} ἴῃ 6 ΝΥ ἴῃ Μη οἢ ἴΠε56 ἅγα πηεη!οηθα 
Πετε δηά ἰη ν.}5 [5 τῃουρῃϊ ἴο ἰηάϊοαῖο τῃαὶ [15 γᾶ5 [ῃ6 ἰαϑὲ Μοδδίιε 

ουϊροϑῖ, Ὀαγοηά ννῆϊοἢῃ ἢδ νγᾶβ ἰῇ ἢη0 ἀδηρετγ οἵ Ὀείηρ βἰορρεα οὗ 
ονεγίακεη ὃγ ἴῃς δῃειηΥ ; ὃ δαῖ ἴῃ οὔτ Ἰρμόσγδηςσα οὗ ἴῃ ἰορορταρῇν 

1ῃ 15 5. ἃ βϑοιηθνῃαϊ υποετίδίη ἰηίθγεησα ; ἴῃ νογὰβ τηδΎ ὕ6 πγχεδηΐ 

ΟὨΪΥ ἴο ἀδβοῦθε τ[ἢ6 τοδὰ Ἐπυὰ ἴοοκ. [Ιπ ν." νὰ πιρηϊ ἐνθῃ 

ἰτδηϑίαῖο, ἦς ἐγοσοσά (σε. ἴα Τοτάδη) 2, οὐ πδαγρ, “16 σεμἐῤῥίμγεά 

τοηδε, Π 8566 Ὀείονν. --- 70 «δείγαἀ} οἰδοσγννῖβα αηκηόνῃ. 1 νι 

8 τῆς οτρίπαὶ! βεηϊεὶ οὗ ν.δ δὴ, 11 ταϑὲ ἤν Ὀδοη ἃ ρἷδος οὔ ἴῃ 6 

οἶρε οἵ τπ6 Ὠρῃ]απ 5 οἵ Ερἢτγαίη. 

[τ 5. ΠΟΠΙΠΊΟΪΥ αβϑιηγοά, [που ρἢ ν τοὰϊ δὴν ἀἰδιίποῖ ἱπεἰτηδίίοη 

ἴῃ τς τοχῖ, τπαὶ τῇς βεδης οἵ Εδιά᾽ 5 ἐχροίτ νγὰβ. 1 οπομο, ν.5 4 

ψἤογα βίου τοϑι 6, οἰ ἢδτ ρεγπ Δ η ΘΕ ΠΠΥ, οὐ, ἃ5 15 τῆοσα ρσοῦαῦϊε, 
δ (06 τίνα ἔογ ἴῃ6 οοἸϊδοτίοη οὗ [ἢ γεδυῖγ {τ θαῖε. Βαϊ ἰΐ 15 ἀΠΠΠ- 
οὐ, ᾿Γ ποῖ ἐπ ροββ ]6, ἴο τεσοηςῖϊα τι ῖβ νἰτἢ ν. 3" 350. ςίηος ΟἸΠραὶ ἰ5 

ποῖ ου {ΠπῸ "νὰν ἔγοι [οτίοθο ἴο Μι. Ερῆγαϊην, Ὀὰϊ ἴῃ ἐχδςῖὶγν (ἢῈ 

ΟΡΡοϑὶιο αἰϊγοοιίοη, τουναγὰ τῆ6 ἰογάβ οἵ ἴτπε Τογάδη Ἰεδαϊπρ ἴο ἴδε 
Ἰαπὰ οἵ Μίοι».5 5. ΑἸ] Ὀδοοτλδ5 παῖυγαὶ, ποννενοσ, ἱΓ νγα ἀβϑυτης (Παὶ 

4 Ἐ ι556}}, Δ λοῖ, τγ., ἱ᾿ Ρ. 41 {1 Τ[Δης, λήοίεγα Ερνληαηῦ, Ὁ. το ἔ,; ΤΠοπιβοῃ, 

Ζανά ἀνά δου λα αὶ, Ρ. 413; οἷς ΝΥ ΠΚίηβοι, οἱσῶς δφυδίαης, εἀ. Βίγο, 1. Ρ. 353 ἵν 
ἐ ΔΛ Ἰποκίου, Σ Ὀτίνογβ, Κ τόο (Ρ. 199) ; οἴ. 4. 
ὁ ΒΤ͵νΟς, οθαν,, ΑἹ. 86 οἡ ν.}9ὶ ΙΙ Βα. 

4 ΕἾ. 705... Βκνς (δι, πα πιοϑῖ, 

960 λλὸ ᾿Άπ ποῖ ὄν ο αἰνὶς ΠΟ ν Ὁν δυρροβὶηρ τῃδῖ ἃ αἰ οτγοηῖ ΟἸρα] ἰ5 τπηδαπηΐ, 

(ΔΑρίις, Κος βὰς ἢν Δ ΟἹ, ἴθ Ἐὺ. 47} ΔΕ μιν ςα8}} ἴπ τοῖς οοπποχίοπ ἢ ΜΟΔῸ 

δηιὶ Τἐτιοθο, Οὐ μα} ἰδ τὸ Ἰοτάαπ νά]Πὸν νον! ποροβλασν Ὀς ἀπ εγϑίοοά. Ἱ ἴῃς 

δυΐδοτ πα4 Ἰηϊομ οὶ ἀποῖϊοτ, ἢς πνυϑῖ αν δος κοπὶς ἀεδηϊίοη. 

ἊἝ 



111. 25-26 ΙΟΙ 

τῆς τεϑίάδεηςς οἵ Ἑξρίοῃ ν͵5 εδϑοὶ οὗ ἴῃς ]ογάδῃ, ἰη ἴῃς ἰδηὰ οὗ 
Μοδρ, νηοῦ ἰ5 ου Οἵα δοοουηῖβ 4150 [6 τοσε ργοῦδὈ]ε Ὠγροιῆ- 
6515." Τἢδ πδῖης οἵ ἴῃς ρῥἷδος πεεὰ ἠοῖ μανα Ὀδθὴ τηεπεοησὰ ; 

ΟΓ ἰδ πᾶν ἔᾶνα Ὀδδη 50 Ὀ5ΘαΌΘΏΓΥ οπτοα. ἢ 

28. ΟΥΥΤΟΌΠ] ἴῃς γνευξίοης δεοπὶ 811, ἴῃ ὁπς ὙΨΑΥ οΥ ἀποίδεσ, ἴο ςοπῃεοῖ 

τῆς νογὰ στ ΜΗ. (Αταπι. 5γι.) Ὑτὸ "τονν, γδηϊο ᾽; (δ ἐξῆλθεν τοὺς διατεταγμέ- 

νους, Δ κυτου μὴ (ἐξέδρα), ὁ ΣΟ ΟΝ (ξυστός); 5ἰπι!]ατὶγ ΑὈυϊν., Βα., 
ΚΙ., ΕΟ... Ῥτυβ., (Ιες., αῃὰ τὰ τηοάοτγῃϑ. --- γ1)2} μρορ ἀΐνε (Ἐφίοη), ποῖ 
αἵῶεν ἀλνεσε (ἐ.ε. νυτικ σε. 195); Οςη. γ16 2 Κ. 45. --- 5;»}}] ἂς ἴεπβϑε δάμη οἵ 
τὸ ρταπιηπιδίϊςαὶ ἐχρίδπαίίοῃ, οἵ. γ18 1618 .2 5, 1318. ΟΥΠετ ἰηβίδηςεβ Ὠτῆ. 8.133; 
Ἐοοτάα, ὃ 536. --- 24. κα" ΝΥ} ἴῃς ποπι. βεηϊ, ἀεβου δίῃ ἴῃς οἰτουπηβίαποεβ 

οζ οοπάϊοηβ υπάεν νυ ῖο [ῃς ἐο]]ονπρ ἀοιίοη ἴοοϊκς ρἷδος; 5εἜς οὐ ἴπε ψῇοὶς 

βυδ)εςῖ, Ὀτῆ. δὶ 156 ΕἾ ---- ΓΝ ΝΥ ὙΌ ἽΝ] ἽΝ τεβιηςἴνε; [ἢ ς ΟἿΪΥ Ἔχρίδπα- 

τίου οἵ ἴδε οἱοβεὰ ἀοογ ἰ5, ἅς. Ενν. ὃ 354 σα; [,εχ. .. νυ. ὍΤῆε ρῆγαβε ἐστε ορεε᾽ς 

κε (ι 5. 244) 15. ἃ εὑ ρμεπιῖβπι ἔτοτη ἴῃς ροβίυγε δϑβυπιεὰ ἰπ Ἄνδουδίίηρ ἴῃς 

Ὀοννεἶα, [Ὡς Ἰοην ραττηεπίβ ἰοττηὶηρ ἃ ἰεπ-Πἶ κα σονετίηρ ονον ἴῃς ἴονεν Ἔχίτοσηϊ- 

ες (Ε1.56.); .ὦο ΘΖ 2 (νἱά.), Κα., ΚΙ. (νενε.), Ὀταβ., Οἴεγ., ϑοῆπι., Κε., 

(825., 1.1} Νοῖ “γέμαίε (668, ΚΙ. λεχ. δμὰ Οονενε. οἱ 1 5. 244, ΜΙ. Ὑορῃὶ); ν- 

Μ.ο όονια, ἰἰϊϊ. 2; Βοοματῖ, Δ7Πἕ[}ογοεοίεον, εἃ, Ἐοβεηπι., ἱ. Ρ. 777 ΗΠ. Ὅε τοοῖ ἱ5 

ἽἼ»ο; ΚΙ. Οὕνενε., Βδ., ΟἹ., Κδ. ἵ. Ρ. 354. -- ΠΡΌΣ ὙΠ] οβῖς. οὐ Ὅτ, ΟἹ. 9. 134 δ᾽; 

ϑίδ. 8 191 ς. ΡΙΟΌΔΌΪ 4 σαρϊηεῖ οὐ οἷοβεῖ ἰπ ἴπε "ΡῸ (αεϑἷμο 5 ἐν τῇ 

ἀποχωρήσει τοῦ κοιτῶνος, 5, ΕΤ͵ῚῸΟ., ϑ5οδπι., Κοβεηπ., (α88., ἃ].). Τῆδὶ ἴῃ 
1015 δοῆβε νγὰ ββουϊὰ ᾿βοθββαυν ἤᾶνς “ὋΣ ΓΙῸ» τῇ (ΒΑ.) ἰ5 ἴοο βἴτοῃβ δῃῃ: δ58εῖ- 
τίοη. --- 256. ΦῚΣ Ἢ ὕῬ5π0}} τε Ηρ. ἴῃ [85 βεῆβε οπἱν ὅεη. 89 (7).8 ἴὰ 
Φ (2 Κ.. 217 8111) ΨῈΣ ἰ5. ἰηΐ, (Ὀτυ5.), ποῖ ρῇ. (ΚΙ.); οἷ, πο πρὶ 2 τ. 249, 
Ἑτοπι ἴῃς να ἴῃ νῃΐὶοἢ ἰϊ 15 υϑεα ἴξ 5εεῖιβ ἰμαϊ [με οτἱρίπαὶ βἰρηίβοδπος οὗ ἴδε 

νὉ. νγᾶ8 πὸ ἰοῃρεῖ νῦν ἀἰβεϊηοΕἸΥ εἶς, ἀπὰ παῖ ἔπε ρῆγαβε μαὰ θεσοπις ἐαυΐνα- 
Ἰεηῖ ἴο α δον τυλίἠε (ΕἸ. [08. πολὺν χρόνον); οὗ, ἽΝῸ Ἢ νεσγ. Τι ἰ5 ἀπ ο ββατν 

ἴο δββαπὶς ἴννο τοοῖβ ((ϑβίεϊ!, βιυά., Εὔτϑι). -- ΠΡΟ] ποπι. ἱπβίγυπι., 15. 2233 

1 ΟὮ τ. οἷ᾽. -- "Ὁ παν Ὁ0}] μαζορε ἐο ἐἀθ ργοωναῖ, ἀεαά. ΤὨε ρίορ. οἵ ἴῃς 
ἐπίγδηβ. υὉ. 5 πραυὶν δαυϊναϊεηὶ ἴοὸ δὴ δάϊεοϊίνο, 2γοσύγαίε ον (ἠδ σγομμα, 

οἵ, 423 Ἰοῦ 1 5. 58:4. 218. ες ϑοδυϊίοηβ, Ογήρίνσς, Ὁ. 144. (οοπιρατίδοῃ οὗ 
Ἡεῦρσ. σι Οτ. δἀπὰ 1,δἱ. ἰάϊοτβ οἵ νΌ. “ (4}}). ---26. ὉποπΟΓἢ “7 ἴον πνῦ τἢ 
ἰπΐ. οἴ. ΕΖ. 333 [οη. 42. Τῆς οτρίπαὶ τηεδηΐηρ οὗ ὋΣ, " ἀυγαϊίοι,᾽ ἀϊ πιο ΕἾ 

ΔΡΡεδῖβ ἰῃ ἴμεϑε ρῆγαβεβ; οἴ. 2 Κ. 923, Εν. 8.217 4. ΤΒε νετῦ 105 2 5. 1528; 
ἷῃ Ηεχαι. ὕςῃ. 1916 4310 Εχ, 1289 (4}} [). --- Ὁ ΌΡΠ ΓΝ Ἃ29 ΝΥ} “ποῖ ἴδε 
τοοῖε δά αἰτίου οἵ ἃ ἔγεϑβῃ δοϊ ᾿ἴκε Ἅ2».), Ὀαϊ (ἢς )υπεβοδίίου. οὗ ἴμε ργεοεάϊηρ 

Ὁ}, --- ἀφ λαυΐηρ ῥατ:εά,; Ὀτῆ, Ρ. 199. 1 ἴῃς ἴεχὶ 15. ποῖ σοπιροβῖϊε, [Π]5 ἰ5 

Φ 80 ἢδ., ϑοῆπι., διυά,, ΕΟ ΝΝ. ϑοῆυϊΣ. Αοοοτάϊηρ ἴο ΝΜ ποκίοσ, 1 ἸΙαϊὰ ἴῃς 5οεπε 

ἴῃ Μοδῦ; Εὶ ἰῃ [ετίςδο. ἘΒυ. 

ΣΟΥ, δεγασλοία, δηδ; ΕἸ. 105., ὁ. 1. ἰϊ. 8,9; Βυτοκμαγαῖ, Ζγαυείς, ὅο., ᾿. 445, 518 ἔ 
ᾧ ΠῚ τὰς ἰεχὶ Ὀς βουπὰ, 
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πε ΟΠΪῪ Ῥοβδβίδ]ε σοηϑβίσυςτίομ. ΤΆς δςουβ. ἰ5 ξΟτατΠ ΟΠ ἱπίεγρτεῖςὰ, ἀε Μαςτεαῖ 

μἐξ ἑνεαρες; οἵ. τ 5. 1433.» Βυ. ρτοροβεβ, ἀφ ερονσεα (ἴμε [ογάδπ) μέαρ ἐλε 

ἑνεαρές, οοτηρατίην αεῃ. 3252, ΒΟ ἢ ἰ5, ποννενοῖ, ἀϑ08}}ν ἐχρίδίηςὰ ἰκε ἴῃς 

Ρτεοδάϊηρ ἐχϑιιρὶς. Α τὨϊγά ροββὶ δ. 1 15, ἀθ φαςεφαΐ οὐεν ἐο ἐάε ἐνεαρές, οἵ. τ 139 
δὰ ποῖς ἴμετε. ΔΝ πο κΚ]ετ᾽β οοη]. “ὉΠ ὩΝ Ἴ2», ἀξ σαεγ βεεα ἐο ἐὰε ἐνιαρές, ἰ5 ἃ 

Ῥδγίου αυνγ ἀΠΑΡΡΥ σοποεῖξ, --- ΠΛ }»}Φ] π᾿ ῥζ., δοο. οὗ Ἰἰπλῖξ οὗ τηοϊΐοῃ αἴϊεσ 
Ὁ50) (6εη. 1911 15. 3788). ΤὨΣ αγίίοϊε ἰ5 ενίάεποα οαἱγ ἴμαΐ ἴπε πηεαπίην οἵ 
με πᾶπὶς γδ5 κερὶ ἱπ τηϊπὰ, ποῖ ἴδαϊ ἰξ βῃουϊὰ Ὀς ἱταπϑίαϊε 85 ἀρρεϊ!αϊϊνε 
(ΆΔ., ἐλέεξεί, δισλ). Ὅν Φ᾽ 705. 1910 οῃ ἴπ6ὸ Ὀουπάδτγ οὗ [8 15 πο ἢ ἴοο 

ἔατ ἀναγ. ΜΝ πο] ες ννου]ὰ βεεὶς ϑείγαῃ εαϑβὶ οἵ ἴδε [ογάδη. 

271-29. ἙΠυὰ ταΐβδοβ [10 [Ιδγϑο] 1098; ΠΟΥ͂ δοῖσθ [Π6 ἤογὰβ 
διὰ ουἱ οἷξ 411 (10 ΜοδΌϊΐο986 οὐ ὑπαὶ εἰὰθ οὗ [π6 δοτάδη. -- 
Τῆς παγταῖϊνε ἰ5 ποῖ ἔτεα ἔτοπὶ ἀδιδηρεπιθηΐ δηα σερει το, νης ἢ 

ἅΓΕ σΕΏΘΓΑΙΙΥ δἰ θυϊεά ἴο [Π6 ἱπιογίασεηςα οὗ ἴῃς εαϊῖοτ, Ὀὰϊ πηᾶῪ 

Ατῖβα ἔσο ἴμε σοπιὈϊηδίίοη οἵ ἵψοὸ δοσοιηῖϑ. ---- 27. ἤλεπ ἀξ 
αν] ἴῃ ἴῃς σοηίοχῖ, γα τησδὶ βΌρΡΡροΞβἝ, ἴο ϑείγαῃ, που νὰ 

ϑδου]ὰ ἴῃ τῃαἱὶ σᾶ56 Ἔχρεοῖ [6 ραγίϊοϊς “λ22λεγ. ϑοιλθ τεοθῃβίοῃβ 

οἵ (ὅ Βᾶνε, τε ἱαπά οὗ 7εγαεί, νυ Ἀϊο ἢ τηδῪ Ὀ6 ΟὨΪΥ δὴ δά ἀϊτίοῃ 
οἵ τῃς ἰταηϑίδῖου, Ὀὰϊ βἤοννβ ἴῃδὶ ἴΠ6 ἰησοπιρ᾽εΐθηθϑβ οὗ ν. 5 ννᾶβ 

ἔε!ῖ, δηά 15 ΘΓ ΓΕΙν 5 40]6 ἴο 1ῃ 6 σοηϊεχί. -- δουπασαὶ ζλς αἰ») 
1|, δέσευ “φε ννᾶτ ἄορ, ἃ ϑυτηλϊήοηβ ἴο δ.γΠΊ5, 6 1 5. 13. ---- 714 
Ἡἰρλμαπάς τί Εῤλγαϊ» 2 4“ 75 705, τη τ Κὶ 4 ἄχο. ; [ς τηουη- 

ταϊπουβ ἰηϊοσίου οἵ (βηῖγαὶ Ραϊθβιηθ, ἔγοπὶ ἢ Οσγοαὶ Ρ]δίη βουτὴ ἴο 

186 πεϊφῃθουτῃοοά οἵ [επιβαϊθτῃ ; 5εῈ ῃοῖθ. Τῆς βγδϑὶ 65 ἴτοπὶ 

ἴῃς πεϊρῃθουτίηρ Ρρατί5 οὗ [ῃϊ5 γερίοῃ γοβὲ δ ἘΠυά᾽ 5 941} δῃὰ ἢ45- 

τεηδὰ ἀονῃ, ὑπάσδσ ἢἰ5 ἰεαα, ἴο ἴῃς ρ]αίη οἵ [εἐτίοθο. --- 38. ΤῊΣ 

ἤτϑὶ μα νεῖβε σοπλαβ ταῖμοσ ἰαΐθ ἀἴεγ νῖδ, τῇς βϑοοηά, Ζῴεν 

"ἠριυεα ἀνε ἀρευνι, ἴα Ῥατα αὶ ἴο ν. Ὁ, ΤῊΪ5 ἰηϊεγσαρείοη οἵ ἴῃ 
παῖαγαὶ! ὑγορτθβα οὗ [ἢ 6 5[ΟΥΥ ἰ5 ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ δου θα ἴο ἴῃς εαϊίοτ 
ἢο δά άεὰ ν.33., 7 [ 5 ροβϑβίδ]ε, ἤονγενοσ, τπδῖ ν.33 15 τὴς. οτὶρίηδὶ 

βεαπεὶ οἵ ν.5, δηά ν.3 οἵ ν.Ἷ, ψὨΙΟἢ νουἹὰ ρίνε 5. ἵνο σομηρὶεῖα 
δηἃ ρδγα]]εὶ δοςουπηίβ. --- ράοτν νῖς ἀρτυμ] ἸΗ͂ ἐττοπβοιβὶν, φγεμς 
»η6. ---- 7 εν τείχεα ἠἀ6 ,ογαῖς 7 176 7ργάαπ ἀραΐμεί ἐς Ἡοαδίϊε] 
ἴῃυ5 ουτηρ ΟΠ τῃς τείτεαϊ οἵ ἴῇοβα ψῇῃο ψγοσα οἡ ἴπε [5γδεϑὶ ἴα 5 ἀ6 

οὗ ἴῃε πνεγ; οἵ. 73 1τ)Ὧὅ,} Τα ἰογάς ἤθσα τηϑδηΐ ἂγὲ ἴῃ6 ἰονεβῖ 

ΦΎΠαι (ἢ15 τεχφυΐτγεβ “2 Ἢ» (ΝΊΠΟΚΙετ) 15 ἃ γαϑἢ δϑϑεγίίοῃ. 

18Βυ. 

1 ΕἸ. 105., κ4., ΕἸ... Θοῦπι. ; ποῖ ἱπ ογάδσ ἴο ργενεηὶ Πεὶρ ἔτοπιὶ οοπιίῃς ἕγοτῃ 
τῆε Μοαδῦϊϊε 5ἰάς (Κὶ.). ΟΙετν, οοτπιΐπαβ ἴῃ ἴνο Ἔχρ δηδιίοῃβ. 

δ" 
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(οτάϑ οἵ ἴῃε [ογάδῃ, πεὰγ Οἰϊχαὶ ([οβ. 27 2 5. 19.)." Οἰμεῖβ ἰηἴοι- 
Ῥῥτεῖ, φὰς ,ηγαῖς αιϊηρ ἢ οαό, 26 ῆοαῤῥίϊε γογάς, Ὁασῖὶ [815 15 ἠοῖ 

αἰδεϊηοιῖίνεα, ἴοσ 41} τῆς ἰοννεσ ἰογάβ οἵ ἴδε [ογάδη ἰεὰ ἰο Μοαὺ, δπὰ 

125, ψἤατα ἴῃ 6 σοηϑιγαοτίοη 15 ἴῃ 6 54π)6, οδηποῖ ΨῈ}] Ὀε ἐχρίαἰηθὰ 

ἴῃ 115 νὰν. --- 29. ΤῊΣ νεῖβθ, ἃ5 ἃ ψνῇ 016, 15 βου θεὰ Ὁγ Βιάάε ἴο 

τῆ δυῖμοσ οὔ τῆς Πευϊογοποπῖὶς ὈοοΟΚ οἵ [ᾶρ65; Ὀυϊ 566 ἀῦονα 
οὐ ν. Ἄ, -- 7εμ ἠομσαπα μ|6 566. οἡ τ΄. ---]γί εἰομέ απὦ υαἤαη 
»θη} ἴπϑτεὲ ΨΈΕΊῈ ἼῸ Οἴποιβ ἀπιοὴρ ἴἤδπὶ; Τ ποῖ, ἐζέγ» συμ’ σπά 

φαδαπ "πᾶπ, 1 ἂ5 ᾿ῃουμῃ (ΠΥ Ἰεῖ οἴμεῖβ ρο, ἰπ σοηῇίος τ τῇς 

[ο]]ονίηρ, πού σης ἐεαῤεά. ΤῊ Μοδῦίτεβ γα τργεβθηϊθα 85 Δῃ 

ΔΙΏΥ οὗ οσοσυραίίοῃ, ταῖῃοι [Πμδῃ 85 56 {{|6 18. 

27. νμ.2} 55] ΟΘΒΡΝΟ «αἱ. ς Ὁ εἰς γῆν Ισραηλ, ἃ παΐυγαὶ δΔήἠάϊτίοπ "πε τεβὶ- 

ἄεηος οἵ Ερίοπ νν85 συρροβεὰ ἴο ὃς εαϑῖ οὗ ἴδε [οτάδη (οἴ. κΔ.). [{ 5 σοποεῖν- - 
ΔΌΪε, οἡ ἴῃς οἴπεν μδηὰ, ἴμδὶ ἴπ6 νγοτὰ8 ψεῖς ἀτορρεά ἔτοπι 38, 48 ςοπῆϊοϊην 

μὴ [Ὡς βυρροπίτίοη τμαὶ ἴῃς βρεῖς οὗ ΕΒυὰ᾽ 5 ἀδεὰ νν8β [εγίσμβο. 1 ϑείγαῃ: δδὰ 
Ὀεεη πιεαπῖ, {πε δαῖμον ψουϊὰ ρου δ μανα ντιττεη πῸΦ ἸΝ 122; {{ Μι. Ερδταῖπι, 

ἴῃς βεπίθπος νουϊὰ παν Ὀδεη αἰβετγεθε! δγγαηρεα. ---ο ἼΡΥΦΩ ΣΡ...] ἴῃε Βογῃ 

(κερατίνη, ὀμεείπα 8) 45 ἃ βἴρτιαὶ δ᾽] πρὶ πιεῃ ἴο ἀυπι5, [ἀ. 68 τ 5. 1.32.2 5. 20]; 

ψΑτηΐηρ οὗ Δρρύοδοὶ οἵ ἴῃε Ἂπεπιγ, Απι. 35 ΕΖ. 315 7ετ. 45 6ὶ ὅἄο.; ἴπ δίς, 

Απι. 23: βουπήϊηρ ἴῃς τεςδ]}, 2 5. 238 1816 2ο3, Οη ἴδε ἔογπι δπὰ ἔδυ ςδιίοι 

οἵ ἴδε τἀσῥάαν, δῃὰ [5 τεϊρίουβ υ8ε8, 5εε (. Αὐϊεν, 24.0.., Οεῖ. 1889, Ρ. εἰχχὶ.; 

7Δε δλοῤλα’ --- ἐς 6. απα Ονγρί», 1894. (Ἐερ. οὗ ὕ. 5. Να 1]. Μυβευπὶ ίοσς 

1892, Ρ. 437-450). --- ΖΔ: “ἰϊρλαν εἶς οΥ Ξρλναϊ») ἴῃς πιουπίαϊπβ νΠΙΟ ἢ ἔοττα 

ἴῃς Ῥαςκθοης οἵ (εηῖγαὶ ἀπά ϑουΐπετηῃ Ῥαἰεβιϊπε εχίοπά ἔτοπι ἔπε Οτεαὶ Ρίδίη 
βουϊῃννατά, σγαήυδ!ν ἱπογεδβὶηρ ἴῃ εἰεναιίοι ἴο (᾿ς νἱοἰηἰτν οἵἩ Ἡδεῦτομ, βουῖῃ 
οὗ ψῃϊοἢ τῆν [4}} οἨ, τὴ ς Π1115 τεττϊπαϊϊπρς ἀρουϊ ΤΕ! ᾿Αταά ἀπ Βεογβῆεθα. 

Τῆε πογίβετγῃ μα] οἵ 1815 τερίοι 15 [πε πιοαηίδίη σουπίτΥ οὗ ἘρὨταίπι, οοουρίεα 

ὉΥ εθὶ Μαῃδβϑεῖ, Ερῃγαῖπι, ἀπά Βεη)απιίπ; ἰῃς βουΐπεγη, ἴΠ6 πιουπίαϊῃ 

οουπί οἵ Τυάδῃ. Τηετε ἰβ πὸ παΐυγαὶ θουπήδτν Ὀεΐννεεη τῆς ἴννο; ἴῃ 6 ̓ἰπιὶξ 
8ῃ1Πεὰ νἢ τῆς βουϊηννατά ἐχραηβίοη οὗ Τυβερῆ. Δι τῆς τἰπις οἵ ουὖζ βῖοτν ἴῃς 

ἰεγγ ΟΥΥ οὗ Τοβθρἢ νν85 βεραγαῖεά ίγομῃ [δῇ ὈΥ ἃ Ὁαπδαπίϊε θεῖς οἵ νυ ἰς ἢ [ ετὰ- 
5] επὶ ννᾶ5 ἴῃς σεπῖγαὶ βίτοηρῃοϊά; 5ες ἀὔῦονε, Ρ. 8. --- 28. γπιν 101] τεδά Υὐὴ 
Ὁ ἀπά νι; 2 Κ'. 531: (ΒΔ4.) 15 ποῖ ραγδι]εὶ ἴο τῃϊ}5 ὧδε οὗὁἨ ἡ, ---᾿ 3 ν 55} δαφυῖνα- 
Ἰεηῖ ἴο ἃ εἰσέίνις ἑπεονενμοαϊ, οἴ, ΔΓ πν2 ὅ;, Βα., Εδυββ. Νοῖ υσήα )ογἀαηὲς 

φμας ἐγαησηεἑίίεη ἐπὶ δήοαὐ Ἐ,, ϑοθπι., ΟἸ6τ., Βε., ἃ]. (5 ὅν); οὕ ρευρῃγαβίβ ἴου 

ἃ βεοοπὰ ροηϊϊτῖνε, τὰς διαβάσεις τοῦ ᾿Ιορδάνου τῆς Μωαβ ῷ, ἴῃς Μοαλίϊε 

[οτὰβ οὔ ἴῃς 7ογάδῃ. --- 29. “Ὁ Φὺν δ. 10Φ 55] Ἰξ9 οτρί παν “ται, τμεα 

Φ5,Ῥ. Μενιοίνε, ᾿ἰϊ. Ὁ. 17ο. ὙΠετα ἀγα πον ἴννο ἔογάβ, οπα αἵ ἴῃς ρἱρτί πη 

Ῥαιδίηρ ρίδος (Μαϊδᾷεῖ Ηδῴιθ ἢ) ; [πε οἵἴπεσ, αἴ ργεβεπὶ ὀνεγργονῃ, ἃ πιΐϊε οὐΓ πιογα 
βουτῇ οἱ [ῖ, Ὑῆε ἔογπιεσ πηυϑὶ αἰννᾶγβ ἤᾶνε Ὀδεῆ ἴῃς τηδὶῃ στοβϑίην, 

ΤΑΝ. 1 Κν. ᾧ ]ετοῦιε ου ος, 58, 
Ι Κοδίπβου, ῥμᾷγ'. Θεοσ., Ρ. 32-36. ᾿ 



Ιο4 ἸΏ 0 Ε5 

“τοδυδῖ, νἱρογουβ.᾽ ΟἸδεῖβ ἱηίετρτεῖ, “τίοι, στεαῖ᾽ (ΚΙ. 20, Ε1,56., Οἴετ., 
4}.}. ἃ ἔδυ ας τπιείδρμοτ, Ὀὰϊ ἀπ ἱπαρροείϊε βετιβε ἰπ [815 ρὶδςς. 

80. Μὴοαὸ τυᾶς τμδαμεα 855 ττὖὸ (οἵ. 53) τ 5. γ15, ἰὴ (ῃς οἱοκίην 

ἔογηλι]α5 στ νμοἢ τῇς βίοτίθϑ οὔ 1ῃ6 βενεσαὶ ἡιάρεϑ ἀγα Ὀσουρῆὶ 
ἴο ἃ σοποϊυδίοη. [Ιπ ἴδ ῥγεβεηΐ ἰῃδίδηος [ἢθ σϑϑι]ῖ5 οὐ Εδυά᾿ 5 

ἀεεὰ βεεπὶ ἴο ὃε εχαρρεγαῖθα. Τῇ βἴοτσυ ἰϊβ6]  [6}15 ΟἹΪ]Ὺ οὗ τῆς 

δϑϑδϑϑιηδίίοη οἵ ἴῃς Κίῃρ ἀπά {πε ϑβἰδυρῇῖογ οὗ τῃ6 Μοδυϊθβ νγεϑὶ 

οἵ ἴμε ]ογάδῃ, οἰεασίηρ ἴῃς Ἰαπα οἵ [β5γᾶεὶ οὗ ἴμ656 ἰῃίγυάετς ; οἵ ἃ 

βΒι δ᾽ υραιίοη οἱ Μοῦ ἰΐ φίνεβ πὸ Πίηϊ. --- 76 ἑαπα φηγογφα σφεων 

εἰρλῖν γεα»9} ὕπο βεηβδγαϊίοηβ ; οἵ. ν."} αθονε, ἀπά 5εε [ηϊγτοάποιίοη, 

8 7. 
“Ἃ ΣΜῸ »)2.}} “οαὸ τᾶς «μδαϊμεα, 828 ττ38} 5. γ͵]δ} (τ, 20" 2 (τ. 1.318 

Ῥ5. τοδί2; τῇς ΝΊΡΆ. ἰ5. ραβϑὶνς ἴο Ηἱρῆ. (2 8. 81 -- ̓ (ῆσ. 181). Νοῖ ἴο ὃς 

ςοπίουπάεἀ νἱΒ [Βς ἴτορ. δεπβε, "ὃς βυδάυςά ἴῃ βρίτἰξ, βασπιῖς᾽ ἴο τῃς ἡπάρε- 
ταεπῖβ ὉΥ τερτοοῦ οἵ σοὰ ([μεν. 2641 τ Κ. 2219 ἃς.). Τῆς ρῆγαβε βεϊοπρβ 

ΔΡΡΑγεΏΓΥ ἴο ἴδε “ ργε- ευϊετοποπιὶς " Βοοῖ οἵ Τυάρεβ; δες Ὗῆς., Οονεῤ., 
Ῥ- 219; οοπίτονετίεα Ὀγ ΚΙεῖ., δέμαῖ, κ. Αγ ἐί,, 1892, Ρ. 50. 

Οἱ τῃε πιοσδὶ δβρεοῖβ οἵ ΕἸ ̓ 5 ἀθεά ---- ου νος ἴῃς Ὠδτταῖου 
ἴῃ Τυἀ. 3. σεται ην τναϑίθ πὸ τεῆδοιίοηϑ --- ἀηα οἡ ἴῃς αἰ βου 165 
Μοῦ τῇς βἴουυ τηδάθ ἴου [ἢ οἱάθγ Ὀ1Ό]1οαὶ δροϊορειϊοβ, 566 

Θομηιά, φνασεδοηες πιο: Νὰ Εμυὰ Ἑρίοηϊ πιοηϊταβ. δϑ 
Ναυπὶ Εφίομεα Επυά ἀδοορὶτΡ [Ιἠοαυϊςζης Εδυάὶ Ερϊοποῖὰ τγ- 
ταηηυτ οςοϊάοτε δ Οὐοπιοάο οὑπὶ ἱπιραυΐδιι οἱ ἱπϑιϊηοῖα ἀϊνίηο 

Ποῃοϊ]απάμπι δϑὶ, φαοά ΕΠυά δάδο 5ο] οἶα δά ςδεάδθηι Ερβὶοηΐβ 56 

Ῥτγδερδγανὶϊ, ἰερυ5 ἴφια αἰΐα εἰτουτηβροχὶς δίᾳιιε οὔβογναν!ῦ --- 
[πῃ πῆογς πιοάσγῃ Δϑῃΐοη, Βαοδιηηδηη, Ρ. 231 Η. 

ΠΙ. 31. Βιαπιρασ ΚΙ118 δἱχ πυπάτοᾶ ῬῈ1]1 [1 π08 Ἡ1ΓῸ 81 οχ- 
ξοδά. --- Θῃμδτηραγ ἰ5 οἰϊεῃ γεοκοπαα 85 ἴῃ ἢγϑβί οἵ ἴῃς 5ἷὶχ “" Μίῃοῦ 
7Τυάρε5."" Τῆς νεῖβε ψῃϊοἢ [6}}5 5. Ὀτίε βίοτυ Ὄχῃ! Ὁ] 15, μον- 
Ἔνοσ, ποῆθ οὗἩ ἴῃς ἀἰϊδιϊηοῖίνε ἐΟτηλ]α5 οἵ ἴῃ 6 115ὲ τοὶ 125 1.1 

δηά, ψῆδὶ ἰ5 ποτα σοπο]υβῖνα, ϑῃαπιρασ ἰ5 ποῖ εὐ γασθὰ ἢ [ἢ 6 πὶ 

ἴῃ ἴῆε ἤπα] Ἑσῃγοποϊορίοαὶ βοῆετης οὗ [6 ῬοοΚκ ; πεῖῖῃετῦ ἴῃς ρεποὰ 

ἴῃ νη το 6 τὑτουρηϊ ἀδιϊνεσηος [ῸΓ βγαθὶ ΠΟΥ ἰἴῖ5 ἀυταίίϊοη ἰδ 
ξίνεπ. Σ Ομδρῖεσ αἱ (Ὁ) ἵρπογεβ ϑῃδιηρασ, οοπηβοίίηρ ἱπηπχδαϊ- 

8. ὅ5ςεε [ηἰγοδυοσάοηῃ, ᾧ 7. Ἐ8:ε οῃ τοῖ. 

Ζ Τῆς 7ενϑῃ εχρίαπδιίίοη ἰ5 (δαὶ Ὡς ἀϊεὰ ἰῃ ἴῃς ἤτγϑβὶ γεᾶσ οἵ ἢΐ5 οβῇοςε ; ΕἼ. 705., 
)νομαβίη, ΑὈατῦ., ἃ [.8ρ., ἃ]. 



Π]Ι. 30-3ι Ιοξς 

αἰεὶγ σῇ 15 (“πε Ἐδυὰ νγὰ5 ἀδαά "). Ιξ ἰβ ἴο Ὀς ἰπέειτεὰ 
τοί (Πε8ε ἴδοϊβ ἴῃαϊ ἴῃ βἴουυ οἵ ϑῃδγηρασ᾽β ὄὌχρίοἱϊ νγὰβ ἰπβεσι θὰ 
ἤδῖα ὉῪ ἃ μβαηὰ ποῖ ΟἿΪῪ ἰαῖεσ (μβᾶπ ἴῃς Πευϊετοποιηὶς δυΐπογ οὗ 

45 4', Ὀυϊ τῃδη τῇς δαἀϊογ ψνῆο ἱπιτοάποοα τῃ86 “ Μίπου Τυάρεϑ " 
δηὰ πιδᾶὰς ἴπεπὶ ἃ ρΐδος ἰπ ἴῃς σΠτοποίοργ." 

ΑΜεν ἀΐμε αριέ ϑδλαριραρσ δέπ Απαϊλ] ϑμδιωρασ ἰβ παπιδὰ ἰῃ 
Τυά. ς56, ψΠετς, νυ τ 14εἰ, ἢῈ τεργεβθηῖβ ἴμ 6 ποὺ οὗ 15τ86}᾽5 ἀδερεϑβὶ 
Βυτα]διίοη ἀμάεσ ἴῃς μαπά οἵ [15 ίοεϑβ, }υϑὲ Ὀείοτε ἴῃς ἀρρεάσγαδησα 
οὗ Πεδοταῆ, δηὰ ἴμεσα ἰ5 ἢο γεάβοη ἴο ἀουδιὲ ἴπαὶ ἢ 18 ἃ Ὠἰϊβίοσι δὶ 

ἤρυτε. Τῆδ 5101} οὗ ἴῃ 5ἰδυρῃϊεν οἵ τῆς εἰχ δυπάτγεά ΡὨ 51} Π 65 

τειαϊηάς τ15. οἵ ϑαιηβοῃ, Ὀαϊ, ἴῃ 1ἴ5 ἔογηι, 5{1}} τῶοτε οὐ ἴῃς Ὄχρὶοὶϊβ 

οἵ Πανίἀ᾽ 5 ἤδγοθϑ, 2 5. 21} 5 218 7 δηὰ ἰ5. νεῦγ ᾿ἰΚκαὶγ Ἔεχίγαοϊθα 
ἔγοιῃ ἴῃς βϑᾶτηε οὐ ἃ 5: Π}}}8Γ βδοῦγοθ. Τῇδ πᾶτὴς ϑῃδπηραγ ἰ5 (οτείμῃ ; 
Ῥεῖθαρβ5 Ηϊ τα. Αηδίῃ ἰ5 ἃ ροά 685 οἵ ψῇοβε γγοσβῃὶρ ἴμθτα ἃτὸ 

ΤΊΔΩΥ ον ἀεησε5 ἴῃ Ραϊθϑίίηθ ἴῃ πδηλε8 οὗ ρίδοθβ Ψῃϊοἢ ὑγεγθ 5θαῖβ 
οὗ Πεσ οὐἱῖ, ᾧ μὰ νηοβα ὩᾶπΊ ἄρρθδῖβ οὐ Ἐργριίδῃ τῃοηυμηθηῖβ 
ἔτοτι ἴῃ6 τϑίῃ ἀγηαβίγ. --- 7. σνιοίς τὴς με ρημες αἱ τῆς ονὶ- 

ἄδηςς να βᾶνε βοεβ ἴο 50" ἴμαὶ (ῃς ΡὨΠΠβιπε5. ἀ1ἃ ποῖ βε του} 

τγουδ]ς ἴῃς σοηῖγαὶ {65 ἀπ} 5Π σαν Ὀείογα ἴΠ6 {ἰπ]Ὲ οἵ ὅδ] ; 566 

Δθονβ οὐ 32 (ρ. 80). ΤῊδ ϑοηὴρ οἵ Πεθοσδῃ οεἰεῦγαϊεβ τῆς νἱο- 
τογίουβ ἰϑδϑς οὗ ἴῃ6 βἴγυρρὶε οἵὗἩ [6 σεηίσγαὶ δηα Ὡοσίμθγῃ {τε 85 

δϑαϊηϑὲ ἴῃ6 Οδπδδηϊίεθ, γῇο ἴῃ ἴῃ6 ἀδγβ οἵ ϑῃδιηραγ (55) μαὰ 

Ῥγουρῶῖ Ισγαϑὶ ἴο δυο βίγαϊῖϊβ. [1 κῆονγβ ποίῃϊηρ οἵ 4 σοηϊειηρο- 
τᾶῆθουβ Ορργεββϑίοῃ ὉΥ͂ (ῆἢς ἢ ἰβτίπεθ. Α5 ἃ Ἅσμαπηρίοῃ οἵ 15γδδὶ 

δφαϊηβὶ ἴῃς ΡΠ βιπε5, [Ππαγθίοσγθ, Θμαπηραν ἀρρεᾶγβ ἴο0 Θαεγ. ὃ --- 

Ἡρμὰ σα" σχ-ροαά }}} τμε ϑγτίδη ρου σῃπιδη᾿5 σοδά ἰ5 ἃ [ογιγ Δ Ὁ]6 
ψεᾶροη, βοπιαιίπιε5 εἰρῃῖ ἔξεῖ Ἰοπρ, ἀγπιβά δὲ οὔς δηὰ ψ ἢ ἃ βρίκε, 
αἵ τῇς οἴμεν νι ἃ Το 56}-5 παρε Ὀἰδάδ οσ οἰδαηίηρ ἴῃς ρἰουρῇ ; 

δηὰ οἡ οςοαβίοῃ ψουἹά τηᾶκα ἃ νεῖῪ φοοά 5ιυθβιϊτυϊς [ῸΣ ἃ 5ρθᾶτγ. 
Βυϊ [με 5ἷχ δυπάτγεα ἤθη ἤᾶνα αἰνγαγβ ἰαχεὰ ἴῃς ογθάυ ν οἵ της 
σοτητηδηϊδίοσβ, γῇ. πᾶνε Πδα τεοοῦγβα ἴο νἀτγίουϑβ τας οηδὶἰζίπρ 5.- 

τετίαρεβ. ΟἸετίουβ, ἴου Ἔἐχδιηρίὶθ, εχρί δίηβ ἴπδὲὶ ϑῃδιηρασ ἀϊὰ ποῖ Κι] 

4 8εε Εναἱ]ὰ, Ο ΚΛ ἰϊ. Ρ. 514 (οἔ 449) ΞΞ 471. 11. Ρ. 317; Νᾶ., γεγεμελ., Ρ. 1τ8ο; 
οἴ, α]5ςο νε., ὥσν"ρ., Ὁ. 217 ἴ.; Βαυ., ΑἸσΑΙ. μ. δα»ε., Ὁ. τ66 (πιεαπὶ ἴο τερίδος ΑὈϊΐπιθ- 

Ἰεςῖ, ἴῃς ἰαϊεϑὶ δἀὐἀϊοπ το ἴμε ὈοοΚ). ἡ ννε., ὥνιρ., Ῥ. 218 ἢ. 

1 Βεῖδ- ἀπίῃ ἰν, δ] ες, 1 ἀ. 188; Βει-ἀποίῃ πὶ Πυἀδἢ, 05. 1ςὅ9; Απαῖμοιδ 
ὯεδῚ [εγυβαίεπι; τς πιοάετῃ ἐπα οα ἴπε [εθάποι (5εα αῦονε, Ρ. 52. ᾧνε. 

Ι| Βοοπατὶ δά άποεϑ ἰῃ ἐΠ]Πϑἰγαϊίοη, 7]. νἱ, 132-135, ἀηὰ Νοπηι5, Φέσην"., χχ. 315 Εἶ,; 

οἴ. Ευκίαῖδ, οὐ 1,., 2.6. 



1οῸ ΤΌΡΟΕΒ 

βἰχ γυπάγοα τηδὴ συ ἱτ ἢἷ5 ον ἤδη, Ὀυϊ πεδάδὰ ἃ ρεδϑαηῖθ᾽ τενοῖς 
ἴῃ ΜΨῃΪ ΟΠ 50 τπῆϑὴγ Ῥἢἰβ[1η65 [6]. --- Απα ἀφ ἴσο ἐδέυεγεα 7εγαοί) 
866 οἡ 26, Τῆε ίογιῃ οἵ ἴῃς ἐχργεββίοη οἵ ἰϊ56} νοι] ἀγουβε (μ6 

βυβρίοίοη ἴπμδΐ ἴῃς ἰηιτοαποιίοη οὗ ϑῃδιηραγ ννὰ5 δῇ δέεγπουρῃς ἢ 

Δ Βεῖμεσ Θμαπιραγ 15 ἴπε οτἱρίῃδὶ πεῦὸ οἵ 15 βίουυ πιᾶὺ Ὀὲ ἀουδίεὰ; 
7υἀά. 56 σετίδί ἶΥ βυρρεβῖβ πὸ βυοῦ ἀεϊίνετδηοε. Ὅς 5ἰπι τὶ οὐ {πε ἐχρίοίξ 

ἴο ἴμοβε οἵ Ὠανὶ 5 Οἱόογἐφὲ ᾿458 Ὀεεη οἰΐεη οὐβεγνεὰ (ἐν. ὈΥ 5. π|.). Τῆς 

τεβετηδίδπος ἴο ἴπε βἰδυρῃῖες οἵ ἴῃς ῬὨ 51} πῈ5 δ [6 ὈΥ Θμαπιπιδῃ Ὀεη Αρέ 

(2 5. 23.160) 5. ρατγι᾿ουἱατῖγ 5ιγικίηρ; δὰ ἴπε σοπ)εοΐαγε τπηᾶῦ ποῖ 8εεπὶ ἴοο 
μΒαζδγάουβ ἴπαὶ {πε ἔεαϊ οἵ Πανὶ 5 σοπιγαάθ ἢδ8 ὑδθη δϑογ θεὰ, ρεῦῆδρϑ ρδιῦ 
ἴῃ οοηβεαυεθηςε οὗ ἴῃς 5: τ! ]γὶὙ οὗ ἴῃ παπιαβ, ἴο ἴῃς ϑμαπιρατ οἵ 55, οὗ ψῃοπὶ 
ποῖμίηρ ννὰ8 πονῇ, (, αἰβο [υἀ, 1548. (ϑαπιβοη αἱ 1.581). ΝΙΝ ἴῃς παπια 

ΘΉΔΙΏΡΔΓ νγῈ ΠΊΑΥ ρεγθδρ5 σοραγε ϑδῆρδτ, Κίῃρ οἵ Οδγραπὶξ (τη δπ ἴῃς οὨϊεῖ 
οἷἵγ οἵ τε κε συμηῖγυ) ἴῃ ἴ[μῈ ἀαγβ οὗ Αξυγηαεξῖγραὶ ἀπὰ ϑαϊπιαπαββαῦ 1. 

(9ἵἢ ςεπῖ. Β.6.); Σ οἵ, αἰ8ο ϑαπιραῖ-πεῦο [6ζ. 395. ὙΤΠετγα ννα5 ἃ Κίπραοπι ὅ58η- 

βατὰ οὐ ἴῃε ἀρρεῖ Τιρτίβ; ὃ ἃ τίνες ϑαηραγῖυβ ἱπ Αϑίὶα Μίπον (1 11. 187, χνὶ. 

γι; ϑῖγαθο, χίϊ. Ρ. 543; Ριίοϊ., ν. 1, 6). Τῇὴαε 5ἰπι!] αὶ οὗἨ [Π8 πϑπιθβ πᾶν Ὀς 

Ρυγεὶν δοοἀεηῖαὶ; οἡ ἴπε οἵμεν μβαπὰ ἰΐ πιδὺ Ὅς “νίάεπος οἔ ἴῃς τηονεπιοηῖβ οὗ 

Ρορυϊαίίοπ ἰπ ἴμε8ε τερίοῃβ. --- 4πα|λ] ἰβ τεργεβεπίε ἴῃ ἂἃπ Ἐργυριίαη 5βἴεϊβ ἴῃ 

ἴμε Βυεῖβῃ Μυβευπ), 5ἰΕἰπρ, Ποϊάϊπρ βῃ ϊεῖα ἀπά Ἰανεὶϊϊπ ἴῃ ἴῃς τίρῃς παπά, 

Ὑ 8}  Π ἴῃς Ἰεῆ 506 Ὀτγδη ἰ8ῃ 65 ἃ Ὀδίι]ε ἀχε;}} ἴῃ οἴπες ρίδοεβ 86 ἀρρεδγβ 

οπ Βουβεέῦθδοκ 5ἰπι]αγὶν ἀγηγεὴ, ἢ οἵ 3ἰ[{ἰπρ' ἀροη ἃ ᾿ΐοπ.""' Τῇαῖ 586 νγὰ8 εβρε- 
οἶδ! ννουβῃρρεά Ὀγ ἴῃς Ηϊε5 (Ε. Μεγεῦ) ἰ5 ποῖ ἱπαϊβρυίδοῖε. [πὶ ννῃδὶ 

τοϊαϊίοπ (Π1|85 ροάάε85 βϑἰαπάβ ἴο (ἢς Βαθυ])οπίαη κω 5 ποῖ σετίαϊη; 566 

ϑοβγδάον, Ζ2 3276. χχνῖϊ. Ρ. 404, δῃιὰ, δραϊπϑὶ ῃἰπι, Ε. Μεγετ, ἐδ. χχχὶ. ῥ. 716 Β΄. 

Τῆε ενίάεπος ρίνεη ὈΥ [Ὡς Απιδγηδ ἰδ υ]εῖ5 οἵ Ἰοῃρ ἂπά ργοίοιη Βανγυ]οπίδῃ 

ἰμῆμεοπος ἱπ Ῥαϊεβίίπε δ δῇ εϑυὶν ρετίοά πιᾶῖκεβ ᾿ξ ργοῦδῦϊα πὶ ΤΕΥ ἀγα ποῖ 
ἱπάορεπάςης  -- ΓΏς ἔοτπι οὗ ἴῃς πᾶτε Γ)}) 12 223 8 ἀπυβυδὶ; ἴῃς σοπ)εοίυτα 

1παῖ ἴ ἰ δυυτγενίαϊεα ἔοτ Γ2» Ἴ2} 12 (Βαείβιρεη, ῥ. 141) 5. ἱπαήπιϊβαί δὶς (ΝΟ., 

ΖΗ 476. χιῖϊ. 479); οἴ. ταῖν πτπ 12. το ἼΡ2 Ἴ2593] ἴῃς 405. ργοα προτὶ, ἃ 
ςοπηπηοη ἔοτπι οὗ “ογ;. ἐρεαγεηε., ϑῖδ. ὃ 272 α, οἴ. Βατίῃ, Λίργεἰαϊῤίἑδρσ, Ρ. 262. 

Πεβοείριϊοπϑ ἱπ 3,2. Α'οἰδρα, χχν. 2; ἵψαγγίφγα γἀαό., ὃ 29; Αὔθαϊνν., χυοιϊηρ 

Ιὰ. σμεγῖγα; Μαυπάγεϊ! (1697) ἰπ Φαγίν 7 γανείς ἐπε ῥαΐ.,), εἀ. ΝΥ τῖρμι, 1848, 

Ρ. 475 ἴ; Κοῦν., 8.132, υϊ. 62; εβ8ρ. ϑοδβυπιδοῆεν, “ Πεσ ἄγαν. ΡΗ͂αρ," ΖΟΡΥ͂. 
ΧΙ. Ρ. 16ο ἔ,; Ροβὲ, ΤΕ. Ομ. 5). 1801, Ρ. 112-114. 

5. 5 τ ΠἸΔτὶγ ἃ Πντὰ, αἱ]. 1 Βεγίδεδυ. 
1 Τίεϊε, Θαὀνὶ.-.Ἴτνν. Οετοά., Ρ. τ7ς, 180 ἔ,, 197 ἔ,, 200 ἢ, 
ᾧ Εγεαυεητν πιεπιίοπεὰ ἰῃ Ἐργριίδη ἱπϑογίριίοης; Ῥ. Μ. Μάϊεν, μεσ κ. 

Ἔαγοβα, Ῥ. 279: Ἐτπιᾶῃ, Αεργρίδη, "Ὁ. 684: 4150 ἰπ δὴ Απιᾶγηᾶ ἰεϊίεσ, 9.53.4., πε 

1888, Ρ. 569. νη Κίπβοη, με, ἘΦ.2,., εὰ, Βίτοῖ, εἰ}. Ῥ.. 236. 
“1 ρϑίυς, δεν ρον, ΑὈΙΏ. ἐ!. Ρ]. 138. 

5.9 Ὦς Νογρθέ, δήέαρρε: 4 αγελόοὶ, ογέδη3., Ὁ. 47. 
Ἤ Οὐ Αμαιῇ 5εε ἔσγίῃοσ, ᾿ς Νορίέ, ζομν. “τ:Ω4., τδ67, Ὁ. 125 Η,, -- “όίαπφε: 

δ᾽ αν εἈλέοἱ, ογἑενί,, 4ατ Ε,. Βαείῃχεη, δεώγαρε, 54 ζἴ, 

“ ἊἋἜ 
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ΙΓ. Ῥοῦοσαῖι διὰ Βδατακ ἀθὶ ὐγὸΣ [6786] ἔγοσα [π0 σα παδαὶῦθ ; 
ἔο ἀοέοαϊ δΔαὰ ἀθαῖ οὗ βίδοσγα. 

{πἀὴτΈκατύβε. --- α. Α. Οοοκε, 74ε ΔΠἬσίονν απαὶ ϑὅορρ οΥ Φεύογαλ, 1892. 

ΤῊΝ Ιβγδοὶ τε δραίη οἤεηά Ὑδηνεῃ, πο ρίνεθ ἴμεπὶ ἱπῖο ἴῃς 
Ρονεγ οἵ [αὈίη, ([ῃς (απαδηϊίε Κίηρ οὗ Ηδζογ, δῃὰ ϑ5ἴβεγα, ἢἷ5 ρεῆ- 
Ια], ἴὺγ ὈνεΠΥ γεᾶῖβ (41). Πεθογδῇ, ἃ ρσορμεῖθβϑ, ἰπϑιϊραῖθβ 

Βαγαῖ ἴο ἴᾶκε ἴῃς ἤεϊὰ δραϊηβὶ ϑίϑετα (ν."). ΗεἜ σαῖβεβ Ζεδυΐυῃ 
δηαὰ Νδρῆϊαὶὶ ἀπά οσσυρίε5 Μί. Τάροσ. ϑίβεγα, δἀναποίηρ δραϊηβί 
δἰπι [Ὠστουρῇ ἴδε ῥἰαίη, ἰ5 διιδοκεὰ δηὰ γουϊεά, δπὰ ἢἰβ γὴν οὐΐ ἴο 
Ρίεοεβ (ν..5). ϑίβεια Ἔβοᾶρεβ οἡ ἔοοΐ ἴο (6 ἴθηΐϊ οὗ [46], γῇο 
οοησθαὶς πὶ ἰῃ ἴΠ6 ἰδηΐ δηᾶὰ Κὶ}}5 ἢΐπὶ ἢ] 6 ἢς 5ἴεερβ (ν..7.5). 
7 ίη 15 ξυθάυεά (ν.332). 

Τῆς ϑοηρ οὗ Πεδρογδῇ, οἢ. ς᾽“, ἰ5 ἃ {Πρ ἢ] οάε, ςεἰε ταῖν 
τῆς νἱοἴοτγ οὗ ἴῃς 5γδϑ] 65 ἀπά ογ (ῃς Ἰεαά οἵ Περοσδῃ πὰ Βαγαὶκ 

ΟνΕΓ 5ίβογα δπὰ τὴς Κίηρβ οὗ σάπάδῃ, δπὰ ἴῃς ἀβαίῃ οἵ δϑίβεγσα ὈΥ 
τε παηὰ οἵ [4ε]. Τῆε Ῥοσῖῃ ἰ5 ἴῃ ρίδοεβ οὔβουσε οσ αηϊηῖς ρίδ]ς, 

ἴῃ σοηδεάαεξησα οΟΠἰεΗ͂Υ οὗ σοττυριίοη οὗ {Π6 ἰοχῖ ; Ὀυὲ ἰἴ5 φεηεσγαὶ 

ἴξῃογ 15 οἰδβᾶσ. Βγ [Π6 νἱνίη655 οὗ ἜνθσΥ ἰουοῇ, ἀπ ἐβρεοίδ!ν ὈΥ 
τῆς οἰεναίίοη δηὰ πίη οἵ [εεἰϊπρ γῃϊοἢ Ρεγναάθϑ ἱτ, 18 τηᾶῖκο5 

τῆς ἱπιρτεββδίοη οἵ μανίηρ ὕδεηὴ νγτῖθη ὉΥ οὴθ Ψῆο πὰ ν]ῖ- 

πεϑβϑαὰ ἰῃς ρτεαῖ Ὄνεηῖβ νη ϊοἢ ἰξ σοπητηετηογαίεβ." ΤῈ ῥτοβα 
παιταῖϊνε, 4" 5, αἰσὸ ρίνεβ δὴ δοοουηῖ οἵ ἃ τὶϑίπρ' οἵ [5γαθ] τς {865 

ἰηβραϊεά Ὀγ Ὠερογδὴ δηὰ Ἰδὰ ὃν Βαγαῖς, ἀπά οἵ ἰῃε ἀείεαϊ δπὰ 
ἄδαιῖῃ οἵ ϑίβεσα. Τῇε τεϊδιίοη οὐ (58 πατγαῖῖνε ἴο 1ῃ6 ϑοηρ πγυβῖ 
ὲ οὖ ἤγβί ἱπα γΥ. 

Τῆς «οΠϊεῖ ροϊηϊβ οἵ αἰβξτεηος Ὀεϊνγεθῃ (6 ἴνὸ γα ἴΠ6586 : 1Ὶ 
π τε Ροεπὶ (ῃ6 Κίπρβ οἵ σδηδδη δββειηὶα ἴο δαί(ε (ν.}). 
Θίβοσα 15 ευϊ θην δἱ {πεὶγ μεδά, ἴῃ ρτγεαΐαδὶ Κίηρ διποὴρ [ῃθτη 
(ν.5). [πὶ Πῖβ ραίδος ἴῃ6 χιβθη-πηοῖμοσ, νἤοβα ἰδ 65-1η- υγαϊτηρ 
416 ῥγίποθϑβθεβ (ν.3), 515 εχρεοζίηρ 5 γεΐυσγη (ν.3.5).7 Ιῃ τδὲ 
Ῥῖοβα ῃδιταῖϊνα, οἢ. 4, 5΄56ζὰ ἰβ ΟὨἹΥ ἴἢ6 φϑῆθγαὶ οἵ ]αὈϊη Κίηρ οὗ 
Ηδζοσγ (ν.᾿. 7), ψῇο ἴῃ ν.Ὁ 3." (Ὁ) ἰβ ἐνεὴ οδ᾽εά Κίηρ οἵ (δηδδῃ. 
4. ἴῃ οἷ. καὶ 1} τῃ6 {π0ε65 δγουπά τς Οατεαὶ ΡΙαίῃ ---- ΕΡΗγαϊπι, 

Βεη͵αηγη, Μαοιϊγ (Μδηδββ6 ἢ), [βϑδσῃασγ, Ζερυϊαη, ΝΑΡ ΙΔ]! ---- 

Ἰοίῃ ἴῃ τῆς 5Ξἰπιρρίο, 16 (ἢ τπλοσα τοτηοῖς {τἰῦεβ, ἤδη, Αβῇῃοσ, 

Φ 8ὲες ἱπιτοἀυοίοη ἴο οἷ. 5, θεῖον. 

Ἐ [ὰ νιϑὺ ξοπις βηὰ πιεηιίοη οὗ 186 αυθθῃ ; ξεα οοζητῃ, ἴβοσα. 



τοϑ ΤΌΡΟΕΒ 

δηά ὄνθὴ βδυῦεβ ἀπά Οἰϊεδὰ Ῥεγοηά τῇς Ἰογάδη, ἂσὲ Ὀἰ αν 
τερστοδοῃεα ἴογ 561 53} βἰδπάϊηρ δοοῦ ἔγοια ἴῃ 6 σαυ56 οὗ 8}1 [5γ86]. 

1 ἰ5 τὴς υρτἰϑὶηρ οἵ ἃ ψῇοῖῈ ρῬεορὶεὲ. [ἢ οἢ. 4, οη (ἢε οἴπεγ μαηά, 
Βαγαὶς ςοἱ]εςῖβ ἃ ίοσος οἵ ἰεῃ ἱμουβαηὰ τηδη ουἱ οἵ Ζεδυϊυη δηὰ 
ΝΑρ ῖαὶὶ οηἶγ. "Ὁ. 3. ΤῊΣ πιοβὶ βιτκίηρ ἀϊβεγοησε ἰ5 ἰη ἴῃ 6 ἀ6βοσῖρ- 

οη οἵ ϑ΄βεγαβ ἀεαῖῃ. [Ι͂ἢ 45), 5 ἢς 1165 ἴλϑξ 4516 ρ οἡ ἴπε ρτουηὰ 
ἷπ (ἢς τεηῖ, [46] ψ ἢ ἃ Ὠδιγτηεσ ἀτίνεβ ἃ ἴθηϊ-οἰη τὨγουρῇ ἢἰ5 
τε ρ]ε5 ἱπῖο (Π6 δασίῃ. [ἢ “5.7, οῃ 1ῃ σοΟΠίΓΑΓΥ, 85 ἢε ἰ5 βἰδπά- 

ἴηρ δἵ ἴπε ἀοογ οὗ ἴῃς τεηΐ ἀτηκίηρ τα κ ἔτομι ἃ θον], [46] 5: ΓΙ Κα 5 
Πΐπι ἃ σγυϑηϊηρ Οἷον ου ἴῃ6 Πεδά, δπὰ ἢε βἰῃκβ ἀεαδὰ δἵ ἢϑγ ἔδδι. 

ΟἸοβο δχαηλϊηδίίοη βἤοννβ παῖ [ῃς δοσοιηΐῖ ἰῇ οἢ. 4 ἰ5. ποῖ 

δητίγεϊυ βεἰσοηβίϑίθηῖ. δίῃ Κίηρ οἵ Ηδζοσ, ογ οἵ Ὁδηδδῃ, ἢδ5 
τ ΔΙῪ ποιῃίηρ ἴο ἀο ψίἢ τε βίουυ ; ἢῈ ἴδίκθϑ 0 ρατὶ ἰπ ἴῃς 5ίστυρ- 
εἶς, δῃ ἃ ΟὨΪΥ γοάρρθϑτβ ἰῃ ν.}7 δῃὰ ἴῃς εὐἀϊίοτ᾽5 ννογάβ δὲ (ῃ6 εηά. 
Θίβεια 8 πεσε, ἴοο, ἴῃς γεδὶ ῥγοϊδροηϊβί ; δηὰ τῃδΐ ἴῃ [ἢ]5 νϑβίοῃ 
οὗ ὨΪ5 5ἴοσΎ αἰϑδο ἴδ νγᾶβ οὔ ρίμα!]}  τεργεβεηϊθαὰ 85 ἃ Κίῃρ ἰ5 οἰβᾶσγ 

ἔτοπι ἴῃς ἕδοῖ [παῖ ἢῈ ἢδ5 ἃ τεϑίάεησε ον οὗ ἢΐβ ον, γεπιοῖα ἔτοτη 

Ηδζου. Τῆς τορορταρηϊοαὶ ἀδία οἵ ἴτε σῃαρῖεσ ἃγ σοῃῆϊοιίηρ, 

δηὰ τηᾶκε ἰΐ ἱπηροββί θα ἴο ἔογῃι ἃ σοηβίβδίδηϊς σοηοθρίίοη οἵ [ἢ 6 

Ῥαί]ς ἂπὰ ἴῃς ἢϊρηϊι. ὙΤῇθ Ι5γϑο] ες δϑβεθ]ε δἱ Κεάδβθῃ ἰῃ 
ΝΡ (ΑΙ, 45 ᾿ἴ ἰοσ δὴ δἰίδοὶς ὑροὴ Ηδζογ; Ὀυϊ πιᾶγο, ρεδοθαῦὶα 

δηὰ υπτηο]εβῖθα, ΌΥ ἴῃ ραίεβ οἵ ἴῆς ἐπεπ)γ᾽5 οδρίϊα] ἴἰο Μί. Ταροτγ. 

ϑίβεια δάνδηςθβ δραϊηβὶ {πεπὶ ἔγοῦὶ Ηδγοβῃεῖῃ (ν.}2), αηὰ τῃε Ὀδῖ]α 
ἴᾶΚε5 ρίαςς 'π ἴῃς ῥ]αίη αἱ τῃς ἴοοϊ οἵ [ῃ6 τηιουπῖαῖπ. ΤΠε τουϊεά 
(δηδδηίτεβ δε ἰονναγά ΗἩδγοβμείῃ, οἱοβεὶγ [Ὁ] να Ὁγ ἴῃς [5γδ6]- 
ἰϊε8 (ν.1). ϑίβεγα ὄβοᾶρεβ δίοῃε οὐ ἴοοϊ ἴο {πΠ6 εποδιηριηεηῖ οἵ 

Ηεθεγ ἴῃεῈ Κοηΐϊΐϊε ἤθὰγ Κοάδϑῃ (ν." ο1.}}), τηδὴγ μουτβ ἀἰδίδηϊ ἴο 
τῆς πογίῃ, ἢ Βαγαῖ ἰῇ Ποῖ ρυγου. Ηἰ5 Πϊρῃς τοοῖς Ὠἰπὶ βἰγαίρῃς 
τσουρῃ τὰς ἰεττίτογν οὗ ἴῃς τῆῦε5 ψῃϊοἢ νογα ἴῃ ἀγηηβ, ἀπα ραβδὶ 

1πε νΕῚῪ ἀοοῦβ οὗ ἢ 5 τηδϑβίοτ᾽β οἱἵϊγ. ὙῊΥ ἀἰά ἢε ποῖ ἴακε γείαρε 

δ ὨΙη [15 νν4}15 ταῖμοσ (ἤδη ἴῃ 16 ἱεηὶ οἵ ἃ ποπηδὰ ἢ ᾿ 

4 ἸῺ 516 ῖ[ Ξεδπ)5 ἴμαι ὈοΪὰ Πεῦογαῃ ἀπά Βαγαὶς Ὀεοηρ ἴο Ιββδοῦαγ; ψ ἢ 16 ἰπ 

οἷ. 4 Ὠεθοτδἢ 5 ἢόσοα ἰ5 ἰῃ 16 Βεατὶ οἵ Μιί. ἘρὨτγαίπι, απὰ Βαγακ᾿β δἱ Κεάεϑςῃ ἱπ 
Ναρῃίδι. ὙΤῆε ἰεχὶ οὗ 516, βονγενεσ, ἰ5 ἴοο ἰπβεουγα ἴο ρεγπϊ υ5 ἴο ἰδ στεαῖ ξίγεβϑ 
Ὅροι [Πἰ5. 

1.8:εε ἰῃ ξεπεγαὶ, Με. 47ὲπ|. 67 Πγαεῖ, Ῥ. χ4ο-242; (ον. Ὁ. Δ2ο-223; 8514., Οἱ ΜΠ, 

ἱ, Ρ. :γ8; Κυςε,, “2 6ῸΟΒ, ἱ. Ρ. 345. ἢ; Βυ., Αἰεολέ. κ᾿ δάνε., Ρ. τοφ-ῖοῦ; (ο,, ΖΦ 418. 
Ῥ.93-95; ὟΝ. ΒΕ. ϑπιι, Ο 77 63,, Ῥ. 132; Μιηάεροεσ, ζεήεγνμάς δε Ομάεη Κΐεγ. 

δοπάς, Ρ. 35:39. 

-ς͵ 



χν. ᾿ Ιορ 

ὙΠεβε ἱποοηοϊηη 65 ρσο δ ὈΪν σεϑυ]ῖ, δὲ ἰθαβὶ ἰπ ρατῖ, ἴτοτὰ ἴῃ 6 
Ἄςοπιδἰηδίίοη οὗ ἴννὸ παιταῖίνεβ ; ΟἠἜ δὴ δοοουηΐ οὗ ἃ ψγὰσ ναρεὰ ὉῪ 
Ζεθυϊυη ἀπ Ναρῃϊαὶὶ δραϊηβὶ [Ὀΐη οἵ Ηδζοτ, (ῃ6 οἴπεσ οἵ ἴ[ς γγᾶὰσγ 

στ ϑίϑεγα Κίηρ οἵ ΗἩδγοβῃθίῃ δηα ἢ 5 4}}165 ψνῃ]οἢ ἰ5 [πε βυδ]εοῖ οὗ 
1τῃ6 ϑοηρ οἵ Ὠεῦογαῆ. Τῆς ἴνο πάνθ Ὀδθη ϑιρογῆσ δ! ν Ὠδγηιο- 
ὨΪΖΕὰ αἵ ἴῃ6 πλοϑῖ δϑβϑθηῖίὶ ροίηϊ Ὀγ τηακίηρ ϑίβογα (ῃ6 σεηδσαὶ οἵ 

]αθίη. Αἢ δῃδὶγϑὶβ οὐ ἴῃς ομδρίθσ 18 βοδγοαὶν ΡΟββίὉΪ6 ; ΠΟΙ οδῃ 
ΜΕ 584ὺ Μηδ σοτηπηοη ἰεαίαυγε ἰδ ἴο (Π6 ἱησοηρτιιοιβ υηΐοῃ. 

ΤῊς διαϊγβὶβ ἰβ αἰϊεπιρίεὰ ὉΥ Βευβίοη, “1.65 ἀδεὺχ Τέμον!5ιε5," Αδνωφ οἵδ 

ΤἈέῥοί. εἰ ῥλιζος.ν 1886, Ρ. 35 ἔ. (ᾳφυοϊεὰ Ὀγ Βα., Αἰεάδ. μ. δανειν, Ρ. 70 π.) 898 
(οἸϊοννβ : ἴο ἴῃς ἢτβι Πεπονίϑι πὸ δβϑογίθεβ.... 4254. ὅδα. 4.9 (ἢ τηΐποῦ ἵγασεβ οὗ 
τεάἀδοκίοη ἰπ ν.- 9) 105, Ὁ. 13.156. 16 ς1-δῖα,. [0 τῆς 5εσοπά, 4} 33. Βα. δ0β. δὲ [γγοτὰ 5 

φοτγεβροπάϊηρ ἴο 39. 15] ἰθκα. 11 [ἀείεαϊ οἵ (απαδηίϊες αἱ Κεάεβῃ] 150. 17-26 ςδιὺ, 
-- ῚΓ ν. 370. 15 ποῖ δῃ εὐϊζοτίαὶ δἀάἀϊίοι, Η εθεν πιυβὲ Ὀεϊουρ ἴο ἴδε βἴουυ οἵ Τα ίῃ 
(Βυ., (ο.), ἀπά 65 [εἰ ὑπαυεβιϊομδοὶν Ὀεϊοηρβ ἴο ἴπαὶ οἱ ϑίβεγα, ἰξ πιΐρῃξ θὲ 
οοπ)εοϊυτεὰ ἴμαῖ ἰπ πιακίηρ πε Ηεροτβ νἱΐε τὰς ντϊετ πο σοπιθὶπεὰ ἴῃς 

ἵνο 5ἰογίεβ. πδὰ αἰϊεπιρίεὰ ἴο Πατιηοηίζε ἴμοτη ὈΥ δἃη ατίϊῆςε 5 πηλϊαγ ἴὸ πῇ Ὁ 
ΜΒΪΟΒ Βίβεγα ννὰβ πηδὲς [8 0]π᾿5 ρεπεγαὶ; δηὰ ἰΐ τοϊρῃξ Ὀς ἔαγῖπεν βυγπιβεή 

1μδὲ ἐπ [με οτρίπαὶ βίουυ [40ἱη πιεῖ αἱ ἴῃς ἴεηὶβ οἵ ἤεθεσ ἃ δῖε {κε {πὶ 
ΨὨΐοἢ ονετῖοοκ ϑίἴβεγα αἱ ἴῃς. παπὰ οἵ δεῖ. Βαυΐ δ]ϊ {15 ἰ5 τηεσε ςοπ)εοίυγε. 

ΤῆΘθ νὰσ οἵ Ζενυϊυη ἀπά Ναρῃίαὶ! ἀραϊηβὶ [αὐΐη, Κίηρ οἵ Ηδζοσ, 

δηὰ ἢἷ5 411165 5 τεοουηϊεὰ ἴῃ 705. 111, ἤετα 1{ 15 τηαρη!ῆδα ἰηῖο 
τῆς σοηφαεβῖ οὗ 41] [ἢ πογίβεσῃ (δηδδηϊεβ ΌΥ ]οβῆυα δηπὰ α]] 
βγεῖ, ἴῃ ἴῃς ϑᾶτης νγῦ ἴῃ ἡ Ὠ]Οἢ ἴῃ νἱείοτγ οἵ Γἀδῃ δηα ϑἰπηθοη 
ονεσ Αἀοηΐ-Ζεάεκ (Αἀοηΐ-ὈεΖεκ) οἵ 7εγυβαίετα (704. 17) ἰ5 εἰαθο- 
ταῖθαὰ ἴῃ [05. τὸ ἰηῖο ἴῃ6 δοσουηΐ οἵ Ϊ7οβῆυδ᾽β σοηᾳυεδὶ οἵ 4]} 

ϑουῖῆοσηῃ Οδηδαη. γε ΠΊΑΥ βιγηγδε (Παΐϊ 1ἴῃ6 βίου οἵ 7αρίη, οἵ 

ΜΠΙΟἢ 6 πᾶνε (ἢ ἐγαρτηθηΐαγυ σοτηδῖης ἰῃ [0.4 [05. 11, σᾶπλα 
ἔτοπλ ἴῃ βᾶπι6 βουσος ἔτοπι νη ϊοἢ [υἀ. τ ἀπὰ (6 Κίπάτεα ἴταρ- 
τηθηΐβ ἴῃ [05. ψεγε ἀετγίνεά ()." ὙΤοο {{π||6 ἰ5 Ἰεῖς οἵ 1 ἴο τπλᾶκα ἃ 
τεσοηδίγαοίίοη ροβϑίθὶε ; θαϊ ἰτ ἰβ ἃ ποῖ ἱπηργοθαῦ!ε σοη͵δοΐατα {παῖ 

ἴῃ 115 οὐἱρίηδὶ σοηηεδχίοῃ [ἢ βίοσυ ἰογπγθὰ ἃ σμαρίογ ἰῃ ἴπ6 δοσουηῖ 
οἵ τῆς σοπαμαβὶ οἵ Νογίμβοση Οδηδδῃ, σουγεβροπάϊηρ ἴο (ἢ 6 ἰακίηρ 

οἵ Ηεύτοῃ Ὀγ (αϊεῦ δηὰ οἵ Βεῖπεὶ ὉΥ [Ὀβερὴ, ἴπ 6 Ρῥοβίἷνε σοτῃ- 

ῬΙειηθηὶ οὗ ]1υὰ. τ 5, ΤΠΣ 5ίοσυ οἵ ϑίβετα ἴῃ οἢ. 4, δίζεσγ (ῃ6 
εἰϊπιϊματίοη οἵ {πε δἰεηθηῖβ ἀογνεα ἴτοτα ἰπδϊ οἵ [4Ὀϊη, ρίνεβ ὺ5 ἃ 

πυΏδοΓ οἵ ἀεῖαι 5 ψῃϊο ἢ ἀγα ποῖ ἑουπά ἴῃ οἷ. αὶ; νἱΖ., {Π6 ἤδπης οὗ 

4Βιυ,, Δ κλ,, τ. δάπσε., Ρ. 66 ΕΗ, 



11Ο ' ΤῦῦσΕ5 

ΒΘ ογδ 5 Πυθραπά, ΙΑρίἀοίῃ ; πο ἤοπμθ, δεΐψεθη Βεοῖποὶ δηά 

Εδηλδῃ ;" Βαγακ᾽5 (Δί Πα γ'5 πᾶῆθ, Αδίμοδτη, δηὰ ἢϊ5 τοϑίάθηςθ, 

Κοάεβῃ ἴῃ Ναρῆῖαὶ! ; { 5,βεγδβ οἰΐγ, Ἡδγοβῃείῃ Ππᾶ-βογίπι; ἢ5 
Ομδυοἵτυ ; ἰἢς ροϑίεἰοη οὗ {με [Ιβγϑοϊϊζαες ὑείοσε ἐδε δοϊοω, οἱ 

Ταροῦ. [Ι͂η πε ἀοβοτίριίοη οἵ ϑιϑεγαβ επὰ {βεγα 5 Ὀοτἢ ἃ οἷοβα 

τοβοι απο δπά ἃ 5ιγκίηρ ἀἰβδγεηος Ὀεΐναεη ἴῃ6 ἴνγο νεσβίοῃβ. 

Ὑγε  μαυβθη, Σ ΜΝ. ΒΕ. Θπντῃ, ὃ ἀπά οἴμεῖβ (Ὠϊηκ ἴπᾶὶ 45 οτἱριπαϊθὰ 

ἴῃ ἃ Ῥτοβαὶς τη ϊἰβαηεγβιδπαϊηρ οὗ κ᾿ (5εε σοπημμ. οἡ ἴῃ νν.). [ἰ 
νοῦ] ποῖ (οἸϊον,. ἤοννανοσ, [δι οἢ. 4 18 ΠΊΘΓΕΪΥ ἃ 4] ἃ ῥσοβὲε νετγ- 
βίοῃ οὗ οἢ. 5.} Βεροηάδμος οἡ ἴῃς ροδῖῃ, ἴῃ τη ἀπά οἵδμεῖ 
Ῥαγιϊουϊατβ, ἀοθβ ηοΐ Ἔχοίαάς τῃ6 υ56 οἵ ΟἴΠΘΓ βουζοαβ οἵ ἰγδαϊτίοη, 

τοῦ ψῃ ἢ {πε ἀεῖδ1}5 τε οηεα ἀῦονε τῆδὺ μάνα Ὀεθῃ ἀεστίνεά ; 

δηῃὰ ποτα ἰβ ΠῸ βυ ϑίδηςτίαὶ γϑάβοῃ ἴο ἀουδὲ [δὶ (ῃ6 Ὀα515 οἵ οἷ. 4 

ἰ5 ἃπ οἷα ρῥτγοβὲε βίου οἵ ϑἴβεσα, ψῃϊοῃ, ᾿μουρῃ ποῖ τἰνδ!]ηρ ἰμ 6 

ϑοηρ οἵ Περογαῇ ἰῇ δηιυϊγ, ἰα οὶ σοηβρί Οὐ ϑνῪ ἱηίδσίοσ ἴὸ 
ἴῃς οἴδοτγ βίοτγίθϑ ἴῃ (ἢ6 Ὀοοῖ. 

11 5 δὴ ἰηϊογοϑίίηρ απεϑιίοη, δηὰ οπα ἴπε βοϊυϊίοη οἵ νος, 
1 ἰτ σουἱά θὲ τεδοῆθά, νου θὲ οἵ Ἵσοηῃϑίἀδγαῦϊε ἱτπῃροτγίδῃοθ, 

ψΠεΙΠοσ ἴῃ6 ῥργόβα παγγαῖϊνε νγὰ5 οὐ ρί μα! ν ργεῆχοά το ἴῃς Οὐἀδ 85 

ΔῊ ἱηϊτοάποιίοη, ρετμᾶρβ ἰῇ βδυοἢ ἃ οο]ϊδοϊΐοῃ 85 τῇς ιδοῤάξγ 

λα-γασλαν, ἴῃ ἴῃς πδηηοσ ἔα αγ ἴο τ5. ἴῃ ἴῃ6 ρτεαὶ Ασαὺ ςοϊ- 
ἸεοϊίΐοηβΒ. ΓΏΘΓΕ ἃγα ὯῸ νΟΙῪ ἀδοίϑίινα σοηβίἀδγαϊΐοηβ οἡ εἰ ἴΠῸΓ 

βἰάθ; οἡ ἴπ6 ψμοῖθ, (ἢ ἱπιργεβδίοη ἢ ἢ οἢ. 4 τηᾶῖκαβ Προὴ πια 

5 απίανουγαῦϊα ἴο (ἢἰ5 Πγροίῃεβίβ. ΕἼοτὰ ψγνῃδαϊ βουτοα [Π6 βίουῃ οὗ 
Θίβοσα ἴῃ οἷ. 4 15 ἀδγίνεα σδῃ Παγάϊν ὃς ἀεϊεγηίηεα. 4 [1 ἰ5 ἰηίτγο- 

ἀυςεά ἴῃ ἴδ6 υδ08]. γὰγ (41.); τῃε οἷοβα ἰ5 ἰουηά ἴῃ 4“; τς 
ςΠτοποϊορίο4] ποῖα, παῖυγα!γ, ἴῃ οἷς, 

1-3. Τὴο Ιδβτγδ6]}1098 ἀραΐῃ οὗοπὰ ὙΔΌΤΘΙ; 6 σῖνοβ ἔπθηὶ 
ἰπΐο [19 ΡοῦτοΣ οὗ δα ΐῃ, Κίηρ᾽ οὗ ὕδπδδη, ὙΠῸ ΟΥΤΙΘΙ]Υ ΟΡ Θββθ8 
ἴμθηὶ 0 ΓΠἸΤΘΗΪΥ γΘΆ ΓΒ. --- ΤῊΣ τερυϊαγ ἰηιτοάυοτίοη ; (Π6 5ίοσίεβ οὗ 

4 Τηῆίς (γαῖϊ 5, ἤοψενεσ, ρΡγοῦδὈΪν ἱπισοάυςεά ὈΥ 4 ἰαίεγ βαπά; 566 οἢ νυν, 
Ἔ Ῥεγῆδρϑ5 [Πἰ5, ἴοο, 5 80 δἴτσοσγ. Ζ Οονι., Ρ. 222. 

ᾧ ΟΤ7Ο", ν. 132; ὅι14., Ον7Ἴλ, ἴ, Ρ. 1γ π. 

Ι “ Εἶπε Βερτγοάυοιίοη, ἀϊε ἀἷε βρεσίε!εη Ζᾶρε νογυνίϑομιὶ πὰ νετ ]5οῃϊ;" ΚΝ ε., 

Ῥγοδβ,, Ὁ. 251. -- Τῆς οοηνεγϑα ορίπίοπ οὗ ψεγηεβ δηὰ οἴἤοτβ, ἴπαὶ ἴπ6Ὸ ροεπὶ ἰ5 

ἀείνεά ἔτοπι ἴπε ργοϑα παγγαῖϊνε, 5ε6 Ὀεΐονν, [πἰγοάοιίοη ἴο οὗ. ς. 
«4 οτ Ε νὰ τηΐρῃϊ ροϊπὶ ἴο "ν"2) ὩΦΝ νι (οὗ, Ηοϊξίηρετ, δ ἐμ, ἐπ ἀεὶ εχ αἰεκοῖ, 

Ῥ. 200 1), δῃιὰ τ ὉΠ} νι ἰδ (χ 5, γὶθ ἃ.) 



ΙΝ. τ- 11 

Ἰαῦίη δηα ϑ,ϑθσα σε σου ἰηθα δηὰ Πασπηοηὶζεα ὮΥ πιακίηρ ϑίϑεσγα 

(ἢς ρεηδγαὶ οὗ δίῃ. --- 1. ΟἹ, 21} 4:}2..- οὐ λιά δείηρ ἀδα 4] Ῥοϑῖ- 
Ροπεά οἰγουτηβέδητίαὶ οἴδυβα, ἰηἰγοἀυοίηρ ἃ ἔδοῖ εἐϑβεπιίαὶ ἴο [ῃ6 
υπάοτιϑιδηάίηρ οὗ ἴῃς 5ἰζπαϊίοη." Τῆς δυὐϊποτ᾽β (ΠΘΟΤῪ 5 ἰῃαϊ τῃ6 
Ἰυάροβ. τεϑίσαϊηεαὰ ἰμ6 ῥβορὶς ἴτοτη αἰ βρὶεαβίηρ Ὑδῆννεἢ ἀ5 Ἰοηρ 85 
(ΠΟῪ ᾿ἰνοά ; οὗ, 21} ἀπά 215 (ἴῃ ςοηίταϑδε ἴο 27). Οὔβεσνε (δμαῖ " 
ΘΏΔΙΛΡΑΓ 15 Ἰρῃογαά ; [ῃ6 νϑῖβε σοηηεοῖβ ἱπηηθαϊαίεὶν τ τἢ 45, πὲ 
ἃ5 32 ἄοεβ σῇ 4}.,---ῶ, γαλτυεὰ τοί 2ἀενι} 253, --- αδίπ, 26 
ζίηρ 9 Οαπααη, τὐάο γεϊργιεαά ἐπ Πἴσφον] ἴλ6 τἸοπάθηου ἴο τατη ἴπα 
ὨἰδίοσΥ οὗ τῃ6 Ιβϑγδϑ!ϊῖα {τὲ 5 ἰπῖο ἴῃς Ὠἰβίοσυ οὐ τῇς [5γαϑὶ 5 ἢ 

παϊΐοη, Μη ϊοἢ ἰ5 σοηβρίσυουβ ἴῃ ἴῃς εαϊτὶηρ οὗ ἴῃ6 Ὀοοκ,Γ βῇονβ 
ἰ156 1 ἴῃ (με ἰταηβίογμγδιίοη οὗ [δίῃ Κίηρ οἵ Ηδζοσ (ν." 705. 11) 
ἰπῖο {π6 Κίηρ οἵ Οδηδδη (ν.3 3) ; πεγὲ ἴῃς ὕνο τὲ μαγιηοηϊζεά, 
7)7αδίπ τε ἀίηρ οὗ σαπααη, τυάο γείρησά, ᾿.6., ἈΔα ἢΪ5 σαρί(4] (705. 
13.253), ἐπ Παζον. --- ατονγ] ἢὰ5 ποῖ Ὀθθὴ οοτιδίηὶν Ἰἀθητβεά ; ἰΐ 
τηυβὶ Ὀ6 Ἰοοκεα ἴοσ ποῖ ἴασ ἔτοπη Κεάδβῃ. 5 Εοδίηβοη ἤχεα οἡ 
ΤΕ ΚὨυτεὶϊ θεῖ, ἀρουΐ δὴ ἤποὺγ βου οὗ Κεάδϑῃ ; ὃ ὙγΠ βοη || δηὰ 

Ουέπη ἢ ῥτγείεγ Κηϊσθεῖ Ηδιγθῆ, ([ἢῈ τυΐϊη5 οὗ ἃ ἐοσγιβεὰ ρ]αςα 

δῦουϊς 1ῃ6 βάπηθ ἀϊδίδηος 5Ε.. οἵ Κεάδϑι, ονεποοκίηρ (ῃῈ ΗΙΘἢ ; 

Οὐομπάες δηὰ οἴμετβ νου] γεσορηΐζε ἴπ6 πάππε ἰῃ 115 ἀσαῦὶς ἐαυϊνα- 

Ιεηΐ, ὅεϑεϊ Ηδάϊγθῃ, ἴἤγες τηΐϊε5 55. οὔ Κεάεϑῃ, ἃ {|| τννδϑὶ οὗ 

τῆς τηοάδγῃ νΠαρε οἵ Πείβηπη."" -- ) ἐς ρέηπεγαί τὐας δ[ς6γ4} ἴῃ 
115 νὰν [ἴῃ 5ἴουυ οὗ ϑίβεγα 5 παττωοηϊζεὰ νι τμδὶ οἵ ]αρίη; 
866 ἄῦονε, Ρ. τοῦ {. ϑίβετα ἀἰὰ ποῖ γεϑίἀε ἴῃ ἢΪ5 πλδϑίεσ᾽ 5 οδρίιδὶ, 
Ηδζοσ, Ὀυϊ πδὰ 4 οἷ οὗ δ5 ονπὶ [ἴκῈ δὴ ἱηπάδβρεπάεηϊ Κίηρ. ἐΥ --- 

“αγοελοίά λα-ρογίρ!}) ν.δ᾽)ν, Νονν βϑῃοσαν ἰάἀδητβεὰ ν᾿ ἢ 
6]- ΗδτΠγϑῆ, ἴῃ ἴῃ6 πάστονβ οὗ ἴῃς Κίβῃοῃ νδ]]εὺ δὶ [6 τυδϑϑίεση 
ἐπᾷ οἵ ἴῃς Οτεαὶ Ρ᾽αίῃ; 8εῈὲ οὐ ν.}3. --- ὃ. ν., 58εὲεὲ 435. --- με 

ἀμπάργει. ἱγοη ἐλαγίοζε νι αἾϑ.,. ὉῪ τρεδῃβ οὗ ἴπδπὶ ἢ6 Κερῖ οοιῃ- 

τοδπὰ οἵ ἴα ρἱαίπ ; 105. 1715 8 (7). Ὑποιβημθβ 111. σοιηῖβ ηἰης 

4 Ὠτδ, δ τδο; Οεϑ.3δ ᾧ 141. 2, ἢ. 2; ᾧ :56. :. 2. Ἐ 5:6ε ἃδονε, Ρ. 90. 
ΟΕ, 4 Κ. τοῦϑ 705. τοβόδι σ᾿ Μάδος, 1167; Μαϑβίυϑβ οἡ 05. αὶ, 
ᾧ 8.13, ||. Ρ. 364-366. ς 
 7ρων. δαιγεά Ζι., τ866, Ὁ. 245; 3566 5,0, Δέενιοί»:, ἱ. Ρ. 237 ἴ. 
4 Οα δε, ἰὰϊ, Ὁ. 363 Π.; 50 αἷϑο ὉὈΐϊ. 

φὸ 8ες 283,5. ν.; 5ΨἭἬ, Μεριοῖνς, ἱ. Ὁ. 204; ϑοδῦγεσγ, Οὐ Κ. ἱ. Ρ. ὃς ἡ.; Βάἅαδ, 
Ῥ. 264. 
Ἤ Τῆς ἰεχὶ σαπηοῖ τηδᾶη ἴπαὶ 7αδὲπ ᾿νε αἱ Ἡδγοσπει (ΤῊηι., ΚΊ., αἱ. ν. 

Ὀτυ5.). 
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δυπάτγεά δηά τπνϑηϊγ-ἰΟΟγ σμαγίοῖβ ἀπιοηρ (6 500 }5 οἵ [5 νἱοἸΟΥΥ͂ 

ἴῃ ἴδε Ὀαῖ]ε οὐ Μερίάαο." --- 74 φῤῥγεσσεαὶ 2»γαεί γεν “Ὁ 7 
πυερΐν γεα7γ9} Πα ἃ ρεπεγαίίοῃ. 

2. Τῆς παπιθ Ηδζογ ἀρρεᾶζβ ἰῃ ἴῃς ᾿ἰδὲ οἵ ΤὨοϊῃπιεβ 111. (ΝΟ. 32) διὰ ἱπ 
τς Ῥαργγυβ Απαβίαβδὶ (Μάεν, κςέθρε . Εμγοβα, ᾿. 173}; 8150 πῃ ἴ8ς Απιάγηδ 
ἀεβραῖομεβ. [{ ψὰβ ἐογιβεαὰ ὈΥ ϑοϊοτηοη (1 Κ. 916), 88 ἃ ρἷαςς οἵ σοπιπιαηὰ- 
ἰῃρς ἱπιροτίαπος ἱπ ὕρρεν Οα]ἶες, ἀπὰ οαρίυγεα ὈΥ Τιρ αἴ ΡΊ]εβες (734 Β.0.; 
2 Κ. τς). ΤῊς πιοβὲ ἀεβηϊϊε οἷας ἔοτ ἴῃς ἀεϊετηνίπαϊίοη οἵ [δς 5ἰῖς ἰβ σίνθῃ 

ΌΥ τ Μαδος. 118, ς(, ΕἸ. 708., αν. χὶϊ!. 5, 6 ἢ ὃ 154-162; ν. 5, 1 ἐὶ 199. 
Ἐχίδηβίνε τυΐηϑ αἱ ΤῸ ΗἩδεγεῖ δον ἰμδὲ ἰὶ ννὰ8 οπος ἃ ρἷδος οἵ ςοποίἀεγϑθ]ς 

812ε δπὰ βίγσεηρίῃ; ἴμοβε δἱ Τεῖϊ Ἂἰ-Καυτεῖθε ΒΒ ἃτε 1688 ἱιηροτίδπῖ; αἵ ἄερεὶ 

Ἠδάῖτεμ ποῆς πᾶνε Ὀθεη ἀϊβοονετεά. ΤῊς Ἰαϑὶ-παπιεὰ 5ἰῖς ρβεγμαρβ δεβῖ ἀαρτεεβς 

ὙΠ τῆς ἱπαϊςδιίοηβ ἰπ 1 Μδοο Νὸ ρτεαὶ βίγεββ οδῃ Ὀς Ἰαϊὰ οὐ ἴῃς δἱπιὶ τὶν 

οὔ τῃε παᾶπις; ἴοσ ἀαφεγεὴ 18 ἃ σοτήσποι Αταῦδὶς δρρεϊ]αϊίνςε (' ΞΒεερίοϊ , ρεπ᾽). 
- Τῆς τεϊατίοι οἵ ἴῃς 7αἱπ οἵ ουγ ἴεχξ ἴο ἴῃς οπς ἰπ 708. 11, δπὰ ἴῃς φυεβιίοι 

δον Ηδζοσ, ννἰσἢ ννὰβ ἰοίδ!]ν ἀσβίγογεὰ ὈΥ }οβῆια, ἰ8 ἢετα ἀραΐῃ ἴῃς σεπῖσγε 

οἵ τε Οδπαδηΐϊΐε ροόνγεσ ἴῃ ἴδε πουίβ, ἂγὲ πο ἀϊβουθθεὰ ὈΥ οΟεγ σοτημηεπία- 
ἴογβ θερίπαΐηρ ψἱἢ ΤΠαϊ. (φε. 10). Τῆς σοτηπιοη βοϊυϊίοη ἰ8, [μαι Ἡδσζοσ μαὰ 

Ῥεεὲπ τερυΐε (ΤΙ ξ,, ἃ Πγτα, ἃ [8ρ., Μαβίυβ, ϑομπμ., (ετσ., αἱ. πι.), ἀπὰ δαὶ 

ἴῃς [απ μετα παπιεὰ νν88 ἃ ϑυσοἼεββοσ, ἃπὰ ργοῦδῦὶν ἀεβοεπάδηϊ, οὗ ἴῃς Τα ΐῃ 

οἵ [ο4.᾽11. Τῆς 1π|ὸ ξέν οΓ σαρααν ρῖνεβ ἃ ροοὰ ἀεαὶ οἵ ττουδὶς ἴο (ῃς 

οοπβοϊοηϊίου οά ςοπιπιεπίαϊος ϑομπιῖα, νν8ὸ 7.51} οὔβεγνεβ ἴπδὲ σδηδδῃ νγ85 

ποῖ ἃ ροϊ τ ίοαὶ ἀηῖγ, ἁπάοῦ τς Κίηρ; οἷ. αἷβο (Ἰεῖ. --- κ᾿ Ὁ] [Ὡς ἔοππῃ οὗ ἴῃς 

πᾶπις 5 ποῖ (απαδηϊῖο, ἀπὰ ργορΔΌΪΥ ποῖ ϑεπ τὶς; νγῈ ταδ  ῬεγμαΡ5 σοηῖρατε ἴῃς 
πυπιετουβ ΗΠ πε παᾶπιεθ ἐπαϊΐπρ ἰῃ -οἶγα ( Πὰεῖγα, Μαωγαεῖγα, δς., ΜΏ]]ετ, 

“εἰρη μα. ξμγοβα, Ρ. 332). Ιἴ ἰ8 ἰουπὰ αἶβ8ο ἱπ ἴῃς 181 οἵ Νειμίηἶπι (πδῖϊνε 

περιρὶε-οανς8) ΕΣτα )ὅδ Νεῖι. γδδ, ---- Π.}72} 81 1 5, 216 ΕΖ. γ44, 

4, ὅδ. ῬοΌΟΣΔΙ. ---4. ΤῊΣ νεῖβα Ὀεϊοηρθ ἴο ἴῃς οἱὰ 5ἴοιῃυ οἵ 
ϑίβεσα. Περοσδῇ ψὰ5 ἴῃε πηονίηρ 5ρίγς ἴῃ (ῃς [Ιβγαθὶ τα τὶ βίη 

ψῃ οι ονεγίηγεν ϑίβεια (5. 5 Ὁ 46 Ἐς Α΄ 2γοῤλείεες ἴῃ ἴπε 
ΟΙάθυ 8εηβε οὗ ἴῃε ποσὰ, δὴ ἰηβρίγεα ποιηδῆ; οἷ. ἔχ. 1τοἷ,Ὶ 

ΠΡ ΙΕ Ὀγ ἴῃ Ξρί τὶϊ οἵ Ὑδῆνε, βῆς τουβεὰ ἤδῚ σουπίΓγπιεη ἴο 

ἤρῃι (45 ς,2), ἀπά ἴῃ ἢἷβ βάπιες ρτγοπηβεὰ ἴμεῖῃ νἱοΐοτγ. 6 ΠΑΡ 
σοιηρατα ἴῃς Οσεπηδη Μεϊεάα, ψῆο ἱπβιϊραϊθσα δηὰ ϑυρροτῖεά 

ΟἸν}} 5 ἴῃ τῃ6 αἰίοτηρὶ ἴο ἴῆτονν οὔ τῇς Βογηδη γοκε,Ἷ δηά, ἰῇ 

4 Βγυφβοῦ, σέο. Αεργβίεης, 1877, Ρ. 303. 
ἡ δ νῖγρο παιϊοηὶβ Βιιοίεγας ᾿ἰαῖς ἱπηρεγαθαῖ, ἀείετε αρυὰ (εγπιαπος πιοζε, 

4υο ρῥ]εγάϑαυε ἐεπιίπαγαπὶ [αι ἀἰολ5, εἴ, αυρεβοεηῖς φαρετβυτίοπε, ατοϊγαπίας ἀδαᾶϑ. 
Τύυποαυς Νεϊεάδε δυοσίοτα5 δἀο]ενῖ; παπὶ ργοβρεγαβ (εττηδηὶς τεα εἰ εχοϊἀΐαπι 
Ἰεφίοπυπι ργαεάϊχεγαῖ, Τὰας., ἀἐζ,, ἵν. ὅσ, οἵ, Οενρε. 8. 

“Ἃ 
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τῶοσε τηοάδγη τἰπηεβ, [οδῃ οὗ Ατο." --- οἱ Ζαῤίάοϊλ] εἴ. 4 Κι. 
22} Εχ. τςὉ 1... 2, ὍΤΠδ παπλα Π85 ρίνεη οσοδϑίοῃ ἴο 81} ΤΏ ΘΓ 
οὗ σοηοεϊῖ5, διηοηρ ῃϊοἢ τὰ πεθα ΟὨΪΥ πηεητίοη ἰῃαΐ νῃϊοἢ Ππάβ 
ἴῃ ΓΔρί ἀοιῃ (΄ ἴοσοῃε5, ἤδϑῃ 65 7) δῃοΐῃεσ πάπα οἵ Βαγαῖ (“Ἰἱρῃτϊ- 
πίηρ᾽).} -τ ας γμάρίηρ 7εγασ] 50 ἴῃε νεγὺ ἰβ5 ἰηϊεγργειθα ἴῃ νι; 

τῆς Ἰαϊίεσ νεῦβε 15, πδονενεσ, βεσοηάδτυ. [Ι͂ἢ ἴῃ6 σοπηοδχίοη οὗ ἴῃς 

οτίρίμδὶ μαγγαῖϊνε (ν." 5) νὰ 5ῃουϊὰ σγϑεηάθσ, ἴῃ δοοογάδησς ψἱἢ τΠ6 
ςοηδίδηϊ υϑᾶρε οὗ (ῃ6 Ὀοοῖκ, «{ἀε ἐἰείσεγεά 7ςγαεί, νϊηαϊοαιεά ἰἴ; 

866 οὐ 30. ---δὅ. Α οἰτουπιβίαηίίαὶ δά αϊτίοη ὈΥ ἃ ἰαίζοσ δεἀϊΐου, νῆο 
ἴοοῖκ [Πς νετῦ ἰῃ ν." ἴῃ ἴῃς βεῆβε οἵ “)υάρε, ρῖνε )υάϊοίαὶ ἀφοἰδἰοηπ,᾽ 
ἀεϑοτιίηρ ἴῃς νὰν ἴῃ ψῃϊοἢ 5ῃα ἐχεγοϊβθα ἤδ ἠυάϊοίαὶ ἐαποίιίοηβ : 

β!6 ἀϊὰ ποῖ, κε ϑατηθεὶ (1 5. 75 8), ρο οἡ ἃ οἰγοαϊί, Ὀὰϊ τῇς 
Ι5γδο τε8. ἴτοτὴ 4}} αὐυδιίειβ γεβοσίεα ἴο δ δὲ ἤδσ ΠοπΊα. -- δάσ 
μοφα 10 οἱ μπάθρ {6 Ζεόογαλ 2 αμ] 85 διοϊγαβδ, ἴο βεῖτ]6 ἐ85- 
Ῥυΐε5 (ν." οὗ τ 8. 225).}} Οἴδεσβ, σὰς ἐπυείξ τριίΐθν ἴὶ (εἴ. 2. Κὶ. 
223); 4 δυῖϊ ἴἴ 5. πη Κεὶγ τπδὶ τ[Π6 δυΐποῦ τεργεβεηϊθὰ ὄνεη ἴῃ 6 
Ρτορμειεβϑ)ψυρε 5 Πανίηρ ΠῈγ ἤουβὲ οἵ ἴεηΐ Ὀθηθαίῃ [6 ΠΟΥ 

ἴτ66. ὙΒεῖε ψὰβ ἃ Τοῦ οἵ Πεδογαὴ θεῖον Βείμεὶ (εη. 395 Ε), 
ετε, δοοογάϊηρ ἴο [με δηςεϑβίταὶ Ἰερεπ, Περογαὴ τῃ 6 ἤυγβα οὗ 
ἘδὈεϊκαῆ νὰ Ὀυτίεά. Τηδ πᾶτὴθ οὗ ἴῃς Μουτηΐηρ Ττεα (ΑἸ]οη- 
Ῥδουτ) υπάδτ ψηϊοἢ ἰξ βἰοοά ννγὰ5 Ἔχρίαἰηθα οὗἨ ἴῃς τηουγηίηρ ἴὺσ 

Βερογαῆ. ΤῊΪϊΒ ἴτεθ 15 ἴῃ 4}1} Ῥγοῦδ  ν ἴῃς βάτὴθ ἢ ἴῃ 6 
Πεθοσγαῖι Ραϊπλ,"" ἴῃ6 οτρίηῃ οὗὐἠἨ ννῆοβε πάγῃς (ἢδ Ὑτίϊου ον ἀ θη 
ςοπηδοῖβ ἢ ΠΘΡογδῖ, ἴΠ6 Ρτορῃείεβθα δηά ρα. “ΤῊ]5 δϑβοοὶδ- 

τίοη οὗἨ παιῆεβ ἰ5 Ῥγο δ γεϑροηβίθ]ε ἴοσ ἴῃς Ἰάθα παὶ Πα ογαῇ᾽ 5 
Βοπια νγὰ5 πῃ ἴῃς Πεατῖ οἵ τῆς τηουηίαίηβ οὐ ΕΡΉγαΐπι. ΕἼΟΙ, ς᾽ δ 

ἰϊ νου] ἀρρθᾶσγ ἴπαὶ 5816 ννᾶβ οἵ ἴπε {τῖρε οἵ Ι58δοῃαγ; δῃὰ Ὀο(ῃ 
οἷ. 4 δῃά ς παίιγα!]ν Ἰεδὰ 5 ἴο (Ὠἰηἰς [Παὶ ΠΟΙ ποίη νγᾶβ. ἰῇ οΥὐΓ[ 
παᾶγ ἴῃ ρῥἰαίη οἵ [εζγεεὶ. Τῆς σοη)εοΐαγα ἰ5 (ἤθη ποῖ ταπιοίε {Παὶ 
ἰξ ννὰ5 δὲ Παδεσγαῖῃ (Δαβειρωθ, Δαβειρα) 705. 19}2 2153, [ῃ6 πιοάδτῃ 

Φ Ῥαυΐυ5, Ἐέν!]ς, (α55. Ἐ ΟΥ Ἰιρῃιπίηρ, Εχ. 2018, 
Τῆς ἰάδηιδβοαίοη 5 δηοίεπὶ πιϊἀγαϑῃ; 5ες γαῤφιί, ΚΙ., ΕΠΌΟ., οἱά Οαίῃ. 

ΤοπηπΊ. ; τεσεηῖὶν ΗΠ σεσ, οὗ, ε., Βυ., Οοοκο. 

ᾧ Ὑπεϑβε νεῦϑεβ 8εεπὶ ἴ0 βἰδηὰ ἰπ (ἢ 58π|ε τεϊδίϊοη ἴο ν.1δ 'π ψῃϊοῖ [ἀ. 45 ἀοε5 
ἴο ν.4.  ὃο Ε1,06., Αδατῦ., (Ἰεσ., ευ55, αἱ. 

4 ΚΙ., ϑοῆτη., ἃ [2ρ., δῖυά,, Βα.; Κε., Βε. σοπἤβεαϊγ οοπιυΐπα (Π6 ἴψγο ἰπίετ- 

Ῥτεϊδιϊοηβ. 
5.6. ΑὈδτΌ., Τυοῦ, Ἐν, Ὠε., Ὀὶ. Ἐν. ρΡ᾽δυβί ον σοπιίπε5 ἰδ αἰϑο υνἱἱἢ ἴῃς Ταῦοῦ 

Ὑτεε οἵ σ 5. τοῦ (ΟὟΔ 111. Ὁ. 31). 

Ι 



1ἴ4 Τῦ06Ε5 

Περατγθἢ δὲ (ῃ6 σψεβίεση ἰοοῖ οἵ Ταῦοσ. Τῆς 5: Πλ}] τὴ γ οἵ (ἴῃς 
ὨΔΠ165 ἰ5 δἷ ἰδβᾶϑί βιτι Κίηρ." --- δβείυεει Καρπαὰ απ Βεηλε ἴῃ τΠε 
βᾶῖης ταρίοη ἴῃ Ψῃϊοἢ ϑαπιιεὶ αἴϊεσιναγάβ ᾿υάροά Ισγαεὶ (1 5. 1.5). 
Τῆς Βεη]αγηῖο Βδιηδῇ ἰβ τηθδηΐ ; ἴῃς τηοάδση εἰ- δηι, ἴνγο ἤουτ5 

ποιῇ οἵ Ϊ7εγυβαϊεα. ἡ Οἡ Βεῖμε] 566 οἡ ἱἶ, --- Ζ.ε 7 γαείϊίες 
τοερί τῷ 19 ἀδεγρ ογ με] ἴο ἤᾶνεὲ πεῖς οαυβθ5 αἀεοϊἀδὰ ἴῃ 
δοσοτάαποα ψ ἢ [ἢ6 σοτηπηοη ἰανγ οὗἨ ἁ [5γϑε]. 

4. δεῤογαλ] ἴῃ Ηεδ. πιεδῃβ " Βεε᾿; ςΐ, ἴπε Οτεεῖκ παπιε Μέλισσα. Σ Απίὶπιαὶ 
ΠδΙηε8 οὔ Μοπηεη ἅτε ποῖ ποοιηπῖοη ἰπ ἴμε ΟΤ'; ΒΑ. ςο]ϊἹεοῖβ ἔπε [Ο]]οννὶπρ : 

Ζίρρογδῃ (Ἰἰπ||Ὲ Ὀἰγά), Ηορίδῃ (ρτουβε), Ηυ] δ (ννε5ε}), Ερίδῃ (δεϊξετγ), 
Ἐδομεὶ (εννε), [84εἰ (ν]]ἀ-ροαῖ). --- πΚ2) ΠΦΝ] οἷ, Ν᾽2) Φὴκ 65, "Ὁ Φὶκ 19] 20, 
15 ΦῚΝ ἴμεν. 219, ΠΝ πθν 74. 111 16], φῦλ πϑθν 191, ποῦν τῶν 2 5. 148 δο. 
(οἴ. Επρ!. σο]]ο 4.» “ νἱάονν ννοπιδῃ.᾽), ΠΟῚΏΣ π, ἄς. Αρροβίτίοῃ οἵ βεπυβ ἃπὴ 

βρεοΐςβ, (ὐεβ.2}Ὁ ὃ 131.2 «. Τῇε οἵἴδπεν ῥγορμείεββδεβ παπιεὰ ἱπ ἴμβε ΟἿἹΤ. ἂγε 

Μιγίαπι (ἔχ. 1522), ΗἸυ]άδῃ (2 Κ. 2233), Νοαδάϊδῃ (Νεῇ. 614); οἵ. Δῃπα, 

ακὲ 285. ἡρρίμαλ, 145 Θπαπιεγαῖεβ βανθῃ. --- ΠΥ ον ΠΦΉ] [Π6 ΟἾΪΥ παῖαγαὶ 

ἰηϊεγργοεϊδιίοπ ἰ5 {παὶ πο ἢ ἴδ κε8β “5 88 ἴῃς πᾶπιὶεὲ οἵ 1γεὈογαμ 5 Ὠυβθδηά (οἴ. 

2Κ. 2213). Μεη᾿β παπηεβ Ψψ ἢ ἔεπι. ἐπάϊηρβ τε ποῖ ὑποοιηπιοη ἱπ ἴμε ΟΤ'; 

οὗ. Ναροῖμ, τ Κ. 2118, ὙΠ τγαηϑαἰϊίοη, εἰς Ἡ εῖό νοῦ ἐεμεγρεῖςί (( 4538.; 

βἰ πι ἰαγὶν Ατ. Μοπίδπυβ, Ετ. Βδ., 41.) 8 ρυτε »ηξάγατά, οἴ. λεριἠαλ, 145, 

γαίψει, ἐρε ἰοε., ἀπὰ ἴῃς ἘΔΌΡ. σοπιπιεπίδίοσϑ. --- πϑοξὶ νὉη] 28Ε. ἀπ ἀρρδύεπιὶν 

411 νεγβϑ., ἡμαϊεαῤαί, ἀτπιὰ τ ἰ5 ἱπίεγργείδιίίοη ἰ5 ργεθυρροβεαὰ ὉΥ νι, [{, ἢον- 
ἐνεγ, ἴῃς νεγῦ ἰ8 Ξυποηυτηουβ ΨΙῊ ΣΤῚΠ 85 ἴῃ 216.18 290 ΤΟΝ (866 οἡ 310), 

Ὑ ΒΊΟΝ ψγ85 πὸ ἀουδὲ {πε τηεδηΐηρ ἴῃ ἴῃς οτἱρίηδὶ σοππεχίομ, κνὲ τεαυῖΐγε ποῖ 

ἴδε ρῖσρ., Βαϊ τῆς Βίδίοτ. Ρέ,, 3. πϑοτ' Νύπὶ τ Νλὴ τεβυτηὶηρ [με βυδ]εςὶ δεν ἴῃ 
ἴννο δρροβίτἷνες Ρἤγαβεβ; οἵ. ὅδῃ. 3}2 Τυά. γι ἄς. ---ὅ. ΓΦ Ν᾽] τῆ6 ννοτήβ 
δάπιι εἰς πεν ἱπιεγρτγεϊαϊίοη, σαέ οὐ ἀἰτυελ, ἴοτ ἴδε ἤτβε οἴ, 611} 1 5, 1431 Κὶ, 13} 
19᾽; ίογ ἴπε βεοοῃά, Τυἀ. 42 τοὶ τ Κ. ςὅ 2 Κι. 2214 ἃς. (Β4.). ᾿ουθιῖεβ5 ἴμε 
δΔυΐπου πιεαηὶ ἔπαὶ μοῦ Βοπὶα 85 ἷἱπ ἴῃς πεὶρῃθουτμοοά οὗ ἴῃς ΒΟΙ͂Υ ἔτεα. -- 

ΛΛΣῚ ΩΣ ΓΙᾺ] Ν ετββ., μγραΐεν' Φεόογαλ'ς ῥαίνε, τ Ἄ2Π: ὃ ΚΞ 3 ἢ (7ἐτ. τοῦ"). 

ΤῊε ἱπιεπίίοη οἵ τη ϊ5 Ρτοπυποἰαιίοι δηά δοςεπιυδίϊοη "Ἷ ἰβ ποῖ πιδηϊεθι. ΤΉΣτα 

5. πο ενίάεπος παῖ Ὅ2.) ἰ5 ἃ ςο]εςῖίνε, “ ραΐπὶ ρστονε᾿ (Βὅ., ἰ. Ρ. 458 (). ΖΦ πᾶ5 

βοπις οἴμοι οὐτίουβ ἱπίοτπιδιίοπ αϑουῖ Ὀερθυτδῆ; 886 ᾿ϊνεά ἴῃ ᾿Αἰδγόϊῃ οὗ 

Βεθογαῃ, δά ραϊπὶ ἴγεεβ δἱ 7εγίσῃο, ραγάξεηβ α Βδπιδῇ, ἅς.; οἴ, αἶβο 

“εριμαλ, τ45.--- Καπνιαλ)] ΑΔΥ οὐ ἴῃς τοδὰ ποιῇ ἔγοπὶ εγυβαίεπὶ Ὀεγοπα 

ΟἸθεδὰ (19}50), δηὰ ἰβ εἴβενμετε παπιεὰ ἴῃ σοππεχίου ἢ Οἴθεοη δηὰ Βεετοῖῃ 

4 0η Ὀεναπγεν 5εεὲ δ. Μενιοῖγε, ἴ, 363. ΟΙ, Νίευῆτ, Αἰ εεοπείοἠαέίοι ἀἐς 
“εδοναἠεάες, ᾿. τὰ ἴ, 

ἘΒοῦ., 913,1, ςγ6:; Ουέτίπ, «ανιαγὶς, '. Ὁ. τροτῶοφ; “5 ΜΡ. Μησιοίνε, ἢ ἐπ, Ρ. 13. 
1 Ετεα. τπ|ς παιπς οὗ ργίβϑίεββϑεβ οἵ Πεοπηεῖογ, Βἢεα, Ατίεπηΐβ. 

ᾧ Τῆε οοπβίτ. οὗ 2. ἄοδϑβ ποῖ ὁσοὺγ ἰπ ἴῃῈ ΟἿ. 
! νῈ τῃς ἀϊο)αηοῖϊνα οἷ, Οεπ. 1418; ἉΜΊΟΚοΚ, δ νσσ6 Αεεεπές, Ὁ. 50 ἔ, 
Ἵ Μοάετη ᾿Αἰᾶτγα, τπηϊάνναυ Ὀείννεεη ετ- Εᾶπι ἀπά ε].Βιγδὰ. 

᾿ς 
Ἃς 
Ν 



τν. .-Ὁ) τς 

(95. 1835), ΜίΣρεἢ δηὰ σεῦ (1 Κ. τοῖς 15. τοῦ), ὅ5ες αἷϑο ΕἸ. [05., σρεδ. 
Υἶ ἱ. 12, 3 ὃ 303; 0.53, 2871; ]εἜγότης, Οονεηε. ἐς 4ἴος. κδ; ἐν δοῤλο». τἱῦ, τὶ 

νγὰϑ τὶ ρμΕ ἰάσπβεα νὰ ετ- δπη ὉΥ Βτοοαγάυβ (ς8. 1283), Φερεγ ἐῤέϊο, εἴς., 
ς. 7; Ἐϑδιοτί Ῥαγοιὶ ((ο]. 680), ἀπὰ οἴμετ τηεάΐρεναὶ [Θννβῃ ἔγανε!]ετβ. --το ΟΦ] 
ο ἴδε νατίουϑ 5εη865 οἵ [πἰ8 ννοτὰ 5ες Βαίίεη, 7.82. χὶ. Ρ. 2ο6-210. 

θ6-9. ῬΟΌΟΣΔΙ 08118 ὁυ ΒΑΓΔΚ ἰο ἴακο ἴπ0 80]ὰ αραὶϊπεί 
Βίδοτα. ---α. ΤῊς οτίρίηδὶ βεααεὶ οἵ ν.". --- 8αγαξ δφη Αδίηισα» 
ἴῃς πάπα δαγαξ (1 ἀρῃτηΐηρ) οσσυτβ ἴῃ Ῥαϊτηγγεης δηὰ ϑαθδθδῃ 
ἸῃϑοΠΡ[ΙΟΠ5, 85 γγ6}} ἃ5 ἀιηοηρ ἴῃς (ἰδυι παρηἰδηβ ( ΒΑΓΟΔ5). ---- ὥγονι 

Αεάδλ ἐπ Νιαῤλία 705. τοῦ ; “1ὴ Οα ες, ἴῃ τς ΗἱρὨδη 5. οὗ 

Ναρ Δ]: " (207) ; ἴλε πιοάετῃ Οδάεβ, ψεβί οἵ [Ὡς Ἠσ]εἢ." ΤΉ] 15, 
8ἃ5 ᾽ὰ8 Ὀδεη τειηασκεα ἀῦονε, ἃ παῖυγαὶ τεηάδζνουβ [ῸΓ ἃ τίϑίῃην 
δραϊηδὶ [αδίη οἵ Ηδζογ, Ὀὰϊ Παγάϊν ἔογ ἃ οδιηραίρῃ δραϊηβὶ ἴῃ 6 

Οδηδδηϊίεβ ἰῃ ἴῃς Οτεαὶ Ρ δίῃ ; δηὰ τρᾶκοα ἰπβυρεγα ας αἰ βίου 165 

ἰῃ τῆς δοςοουηΐ οἵὨ ϑίβεγα᾽ 5 Πρ. ---- ϑοζὰ ποΐ γαλινεῆ, “δε σοά 97 
7 γαεί, εονωπαπα ἐλέέ 77 πον, ὈΥ τῆς, 5 ρτόρῃεῖ. Τὴῃε αυδϑίίοῃ 
ΠΟΙ σοιμρα 8 ἰπ6 ἤθάσαῦ Ὠἰτηβ6] ἴο τῆᾶκα ἴῃ6 δῇϊτγτηδιίοη 'β τηοσα 
(οσοῖδ]α (δη ἴῃ αῇϊγπηδιίοη οἵ [ῃς βρεάαΐκεσ; οἵ. ν.᾿"" 6." [ο5. τῦ τ 8. 
τοὶ ἄς. --- γαλευεὰ “76 σοί 47 7»γαει 55 65 τι 3 γιδ οἵ, Εχ. 
οἱ 445 705. 245 3 15. τη 2117, (τεαυεηῖ ἴῃ [γι --- “αγεᾷ οπ 2724 
7Ζαδον) Ταῦοσ (8,5), πον ἄερεὶ εἰ-Τοτ, ἰδ δ (ἢε πεδὰ οἵ (ῃε 
πουῖπετῃ ἅτ οὗ ἴῃς Οτεαὶ Ρ]αίη, ἴῃ βουϊμθση εηὰ οἵ ἃ ἴον ταῆρε 

οἵ Ἀ1|1|5. [Ιὲ 15 ἃ βυπιτηείγίοδὶ, τουπά εα πηοιηίϊαίη (λόφος μαστοειδής, 
ῬοΪΥΌ., ν. 70), Ρτδϑθηϊηρ ἴτοτῃ ἴῃ ϑουτῃ [ἢ ἀϑρεοΐ οὗ ἃ βεριηδηῖ 

οὗ ἃ 5Ρῆεζβ, ἔτοῃῃ ἴῃς ποίῃ ἰμαὶ οὗ ἃ ἰγτυηοδίεὰ οοπθ. Τῆς 
ΒπΊγηὶς 5 δῃ ΟἿΟΣ Ρ]αϊίοττη δαὶ ἴἤτεθ ᾿ἱπουβαηα [δοὶ ἔτοτα 
εδϑὶ ἴο νεβϑῖ, δῃὰ δϑουϊ τῃϊγίθδεη μυηάτοα ἴῃ 115 ρτεαῖθϑδι ἰγαηβ8- 

νοβα αἰαπηεῖθσ. [15 βἰϊπαϊίΐοη δηᾶὰ ηδίυσαὶ βιγεηρῖῃ τηδᾶς ἰτ ἃ 
τηοϑδὶ δἀνδηΐϊδρεουβ ροβιἴοη ἴογ ἴῃῈ [βγδϑ]]ε5 ἴῃ ἃ ψᾶὰγ ἢ 
1τῃ6 Οδηδδηϊίοβ οὗ τῃς Ρ]δίη. 1 ---- 725 Ζλοωταηπαά γνιοη οὗ ΔΝαῤλξα 

ανπα Ζεὀμέμη τμᾶῖ ἴῃε Ἰενγ ἰ5 τηδάϊς ἔγοπῃ [Π686 {π|ῦε58 ταίῃεγ (ἤδη 
ἔτοπι ἴῃο86 πδᾶγεγ ἴο ἴῃς ρῥ]δίη, δῃὰ ἔτοτι [686 οἠΐυ, 'ἰῃ σοπῃίγαβὲ 

σι] οἢ. 5, νου ἀρτες Ὀεῖίεσ ἢ ἴῃ 6 βίἴοσυ οἵ [απ τπδη ἢ 
ἴμαῖ οἵ 5ί5εσα. -- - Ἴ. “πώ 7 τοιὰ ἄγατυ οί το διε] Ὑδηνθ, ὈὉγ ὨΪ5 

4 Βοῦ., 5.5, υϊ. Ρ. 366-369; Ουέτίπ, Οσαλιηόε, τὶ. Ὁ. 355-364; 5. ΜΡ, Μέεπεοίνε, ἰ. 
Ῥ. 226-20; Βδἀξ, Ρ. 264. Τ Νοῖ ἰπ Απιοβ ογ Ηοβεϑϑ. 

2 5ες Βυτγοκδαγάϊ, 7γανεῖς ἐπ δγγέα, 1822, ». 332-335; Κοῦὺ,, 9.ΚΆ. ἴ1. Ρ. 351-360; 

Ουέτίπ, Θαλέδέε, ὶ. Ὁ. 143-63; “,Ρ, δεέεσιρένε, ἵν Ρ. 388-391. 
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Ῥτορμεῖ, ὑσογηῖβεβ ἴο ἰοδὰ ἴῃς ΘΠ ΠΥ οἡ ἴο ἢΐβ συΐῃ ; εἴ. ἔχ. τ4". 
ϑίβεγα᾽ 5 πηδυο ἔτοπι Ηδγοϑῃοίῃ δραίηβδὲ ἴῃ6 Ιβγδθ 65 αἱ Ταῦοσ 
ψουὰ Ὀπηρς Πἰπὶ ἱπῖο 1ῃ6 ναῖϊθγ οἵ ἴῃς Κίβῃοῃ (ν..15), σῆοβε 

ΒίΓΕΔΙΩ5, 5 Ο θη ρεγῆᾶρ5 ὈΥ ἃ βιάάεδη ἢοοά, ἰυτηεὰ ἀείεαξς ἰηῖο 
᾿ αἰβαβῖοσ (53). Οη (δε βεϊά οἵ Ὀαΐϊε, 5εῈ ου 4.5 δηὰ ς -- γαῤίπ᾽ς 

ξεηπεγα } ἴῃε πογάβ, δηὰ ([ἢς σοττεβροηάϊηρ οἴδυδε, νον, ἀγα ποῖ 

δὴ ἰηιεγροϊδίίοη Ὁγ Ὦ οἵ ἃ 5{}}} Ιαῖεσ ῃδηὰ ;" δυΐϊ ψεγα ἰηϊγοάυσεα 
Ὁγ ἴῃς οἹάετ εἀϊϊοτ ψγῇο σοιηθίηςα [ἢ6 5ἴογιββ οὗ [δίῃ ἀπ ϑ5ίβεγα. Ἷ 

8εῈ ἀδονθ, Ρ. τοΘ. Τα {{|6 ἤδγα υδ6ὰ ἰ5 ρίνοῃ ἴῃ ἴῃ6 Ὠἰδίοτυ οὗ 
ἴῃς [5γϑα]ϊῖε Κιηράοπ)β ἴο 8ῃ ΟΠΠΕΙ ννηο νγὰ5 αἱ ἴῃ πεδά οἵ ψῇδὶ 
6 δῃουὰ ο4}} (6 παιϊοηδὶ τα τὰ. Ηδ ννὰβ σμαγρεὰ ψἢ τῃ 6 

δηυτπηετγαϊίοη δηά δηγο]]ηιεηΐ οὗ ἴῃς πλθὴ [ΙΔ 016 ἴο τα] ᾶγν βαγνίοα 

(2 5. 247), ταϊβεὰ τῆς Ἰενῖεβ ἤθη ψγὰγ Ὀγοκα ουἱΐ, δηά σομηπιαπάεα 

τῆδπι ἴῃ ἴῃ6 ἀὔβθηος οὗ ἴῃς Κίηρ (4.5. 2 5. 11). ὙΤῇε 54τη6 575- 

ἴδηι ἀουθι]655 εχίϑιεὰ ἴῃ ἴῃς πεὶρῃ θουτίηρ 5ἰδῖαθβ, ἴοσ Ἔχδηρὶθ, ἴῃ 
Αγσδιη-Ζοῦδῇ (2 8. 105), Ασγϑῖῃ (2 Κ. κ᾽), ᾧ ἄς. --- 27] ἐλανγίοῦ ἐογῥς 
ἀπά ἀϊς Ἴγ005} ἴῃ! σοτηπηοη πλᾶ55 οἵ ἐοοϊπηθη ἰῃ ἀἰβιηοτίοη ἴγοτα 
τῆε οδπατῖοι σοτρβ, νυ ἢ νγᾶ5 σοτηροβθά οὗ πιδη οἵ γϑηκ ἀπά σε 
ὙΠΟ ψετα (τ ΠΕ ἴῃ ἃτηΊ5. --- 8. Βαγαῖ δοσερῖβ ἴῃ σοτητηϊββίοη ΟὨΪΥ 

ου οοῃαϊίοη πὶ Πεθογαῇ δοσοιρϑην Πἰπὶ ἱπῖο ἴῃς βε]ά. Τῆς 
ῬΙαβθῆςσς οὗ τῃ6 Ρῥτορμεῖεθβ Ψ}}}} ἤοΐ ΟὨΪΥ δῆϑυγε ἴω ἢΐπὶ ἀϊνίηθ 
ξυϊάδησε (ν.."), αὶ ρῖνε σοηῆάεηςσςε ἴο Ὠἰπὶ ἀπὰ ἢΪβ (ΟὉ]]Ολγε 5. ---- 

9. Πεδογαῇ δηβνοῖβ ἴπδὶ 58ῃ6 ν]]}}, οὗἩ σουτϑθε, ρὸ ψ ἢ ἢΐπι; Ὀυΐ 

ἰογθνᾶγη5. τη ἴηι τῃ6 οἤϊεῖ βίου οὗ ἴῃ νἱοἴοτγ ἢ] ποῖ (4}1 ἴο 
δῖτῃ, Ὀαὶ ἴο ἃ τνοτημῃ. --- Ποτυδεξἐ ἑάοι τοὴδ πού ραΐμ “λ6 ρον ἐπὶ δὲε 
ἐχῤεήϊ πον ὁπ τὐλίελ ἕλοι αγί φοΐηρ} ἴῃς τεηάδγίηρ οὗ οὐγ νοτβίοῃ, 

76 γρωγπέν . .. σλαΐ πού δε γον ἡλήμε λορο, βϑαρρεβῖβ, {{ ἰἴ 

ἄοαβ ποῖ αἰβείηςν ὄχρύοββ, ἃ 56ῆη8ε αἷς ἰογείρῃ ἴο ἴπε ἰδχῖ; 

Περοσδῇ ννᾶβ ποῖ ἀϊββυδάϊηρ Ηΐπι ἔγοπῃη ροίηρ. --- 7120 166 φοισεν οὔ 
ὦ τυο»μαη} ποῖ Ὠερογδῆ, 85 πυτηετουβ 5οΠοαγβ πἀετβίδηα, 8 ἰπῆα- 
ΘῃΟΘα ΡΑΓΙΥ ὈΥ δἃῃ δτγοπεουβ ἰηἰεγρτγείδιίοη οἵ τ 5 νϑῦβθ, ῬΑΓΟΥ 

ὉΥ «ἢ. ς, ἰη ἢ ΐϊοἢ ἴῃς ἴαπια οὗ Πεθογαὴ ἄοοθβ ἱπάβεα δβο]ῖρβε ἴμαΐ 

οἵ Βαγαῖ ; ὃαυῖ ΤΔεὶ,|} 45 15 αυϊῖε οἰθασ ἰῃ 1ῃ6 5εαπεὶ οἵ ἴῃ βἴοσγυ, 

4 Βς,, ὉΪϊ. ἡ Κυοε., Βυ., έελέ, μ. δανι., Ὁ. 67, 1ο7. 

ᾧ ΓΕ αἷϑο ἥζξεπ. 2ιἷξ 82 )λ636 (ῬἈ15ἰπ65 οἱ Θογατ). ὅὲ:ε δ5ία., ΟΥ̓Δ ἰ. Ρ. 276. 
ᾧ ]ετοπιε (τῷ. 6ς, 1), ΚΙ., Αθεπάδηα, ΟἸεγ., ΗἰϊΖ., Βδυββ. 
ΙΙ Οτίς., Απιῦτοβ.,, Ερῶτεπι, Ταποῆ., ϑοῃηι., Βᾶ., Βε., Κ}ῈἪ. ὕπϑαιἰ5ἐδοίοτυ διϑίοῃ 

οἵ ςοηδιβίοη οὗ [ἢς ὕνο ἱπίεγρτγείδιίοηϑβ, ΕἸ. [05., σαϑ. ν. 5, 3 ἡ 203 οἱ. ᾧ 2.9; ΕΠΌΟ, 

Αδαδιῦ., (αβ5., Οςεὶ. ᾿ 

ἽΝ 
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4115. Τῆς πογάβ οἵ Πεθοσδῃ ἃσα ροηθτα νυ ὑπάοτειοοά ἴο ὃς ἃ 
τερτοοῦ οἵ Βαγαϊκ᾿ 5 ἰδοῖ οὗ (δίῃ δηὰ οουσγᾶρε. [πβιεδὰ οἵ δοςςθρί- 

ἵῃρ σι δ᾽δοτγ τὰ αἰνίπε τηδηάδῖθ, ἢθ ἰπβίβιεα {παῖ βῇςβ, ἃ 
σποπλδῃ, 5ῃουὰ ἴδε τῇς δεϊὰ νῖτἢ Ὠΐτα; ἃ5. ἃ Ῥϑηδ νυ, [ἢ 6 ρου 

πῃ ἢ ΠῈ σπου] μαναὰ ψαϊπεαὰ Ὀγ ἴῃς ἀεδίῃ οἵ ϑἴβοσα 15 ἸΆΚεῃ ἔτοϊω 

Ηΐπι δηὰ ρίνδθῃ ἴο ἃ γοϊηδῃ." ΤῊΪϊβ ἱηιεγρτείϊδιίοῃ ἰ5 ἠοῖ, μονγενεσ, 
τοαυϊγεὰ Ὀγ ἴμε ἱεχὶ οἵ βυρρεβίεὰ Ὀγ [ἢε σοηίοχῖ, ἰῃ ψῃϊςἢ τἤοτα ἰβ 
ὯΟ 5'ξῃ οὗἩ ἀϊδαρρτοναὶ. Ὑμαῖ ϑίβετα ἀϊὰ ποῖ (8]] ου {π6 βοϊά, δὰΐ 
ν)ῶϑ ΚΙΠοα ἴῃ ἢἰ5 Πίρῃς Ὁγ [46], ννᾶϑ ἃ νν6}}- Ἔϑί δ] 5 θὰ ἔδαΐυτγο οἵ 

[Π6 5[ΟΥΥ ; ἰΐ 15 παῖαγαὶ (παῖ [6 δυυῖμοῦ βῃου ἃ τπηᾶκα [6 Ῥσορῃβίεββ 
ἐοσεῖοῖ (ἢἷ5 δὲ {πε ουϊδεῖ, Δηἀ ὑπηπθοδββαῖυ ἴο σοηβίσιθ (ἢ6 Ῥγα- 

αἀϊοσιίίοη 45 ὄνεὴ δὴ ἱπιρὶοἰὶξ σοηἀεπιηδίίοη. [{ ἰ5 ποῖ δὲ α]] οἶθδγ 

τμαὶ ἴπὰ νυυϊεῦ γεραγάθα Βαγαῖκ᾿ 5 ὑσρεηῖ ἀεβῖγα ἴο πᾶνε ἴῃ6 Ῥσορῆ- 
εἴε55 ψ ἢ ᾿ΐπὶ 45 Ὁ] πιεγοσΉγ. ---- δϑάς τυομ το Βανγαξ ἐο ΑἸ εαάεελ] 
ῆεῖα ἢα τηιβίεσεα ἢΐ5 οἷδῃ8. Α8 [ἴῃε6 5.ΟΥΎ ΠΟΥ βίδῃηάβ, 5ῃ6 

δεςοιηραηϊθα ἢΐπὶ ἔτοτη [π6 νἱ᾽οϊηὙ οὗ Βεῖμ6] ἰοὸ Κεάεϑῃ ἰῃ 
ΝΑΡΠΙΑΙ,, ἃ ἸουγΏοΥ οἵ ἴουσ οὐ ἥνε ἄάγβϑ. ὙΠ ἰβ πὸ ρτεδῖ 
ἰπιπηϑὶς ἱπηρσουδὈ Ὑ ἰῃ (Ὠΐ5; Ὀυΐϊ ἰδ 8 νεῖν Πκεῖγ, ομ οἵμεσ 
δτουηάβ, (παΐ ἴῃ ἴῃς οτίρίηδὶ ἑοστὰ οὗ [ἢ παγταῖΐνε ἴῃς Ποηγθβ οὗ 

τε ὕνο ἰεδάεῖβ γεσα ποῖ 50 (ΔΓ ἃρασῖ. 

6. Αἰεάετά ο7Γ Λιαῤλίαέ 1] αἶθο οα]]εὰ Κεάςβῃ οὐ Οδ ες, ἴο ἀϊδεϊησαίϊδῃ ἰΐ 
ἔτοπι οἴβετ ρίδςεβ οἵ ἴμε βϑῖῃε πᾶτης (Καάεβθῃ ογ Κεάεβῃ, ἐς. Ηοὶγ ΡΪδος). 

Καάεβῃ οὐ ἴδε Οτοηῖεβ 885 δἰἴγεδαυν Ὀεε τπηεπίϊοηεα (58ες οὐ 38). 1 (ἢν. ΘΟ 
(ΕΝ. 613), ἴῃ ἃ 1ἰδὲ οὗ 1,εν σαὶ οἰτῖε8, παπιεβ ἃ Κεάεβῃ ἰπ Ιββασμασ, ἴῃ σοῃ- 

ἡυποίοι ψ ἢ Παδεγαῖῃ (Πεδατῖγε!); δπὰ ε. (ονηβ.» Ρ. 221) δῃὰ οἴδμειβ 

μανε οοπ)εοϊυγεά {πᾶὶ ἴῃ ἴῃς τεἀδοϊίοη οἵ οἷν 5ιουγ (ἢ 8 μα8 Ὀδεη οοπίμβεα 
ὙΠ ἴΠ6 πποτε ἰαπιουβ ρίαος οἵἩ ἴῃς παπις 'ἰπ Νδρδαὶ!; Ὀυϊ [ἢ οοττεβροπάϊηρ 
1ἰ8ὲι ἰπ 705. 2138 (οἵ. 1932) ρίνεβ ἴῃς παπιὲ Αἰἀέοη. Ὑπεῖς ἰβ ἃ Τεῖ Αρὰ 

Ουάεῖς οπ ἴμε βουϊπεσγη 58:46 οἵ ἴῃς Οτεαῖ Ρ]αίπ, πιίάνναυ Ὀεῖνγεεη Τα ἀηπκ 

δὰ 1 εῤῥαη, ἀθουϊ ἃ πὶ] ποτ οὗ ἴπε τοδὰ βείνγεεῃ [μετα νν μἰ ἢ 5 ρευμδρϑ ἴδε 

Καεάςβῃ οἵ 1558οῆδγ, ἀπὰ ἃ ΚὨϊγθεῖ Οδάϊβῃ πεᾶτ ἴῃς βουϊπεγη ἐπὰ οἵ ἴῃς ϑὲεα οἵ 

Οαηεε, ἱπ τῆς τεττίτου οὗ ΝΡ Δ]}. ---- τὴς κὑΠ] 705. 19 Ἐπ. 22. Εοτ τ ϊβ υβε οἵ 

πὸ τ ἰπιτοάυοίηρ ᾿π [Ὠ 6 ἔογπι οὗ ἃ φυιεϑβίΐοπ ἃ βίαϊειηεηϊ ἢ ϊο ἢ σοτηπηδπὰβ αββϑεηῖΐ, 

οὐ Πὲ. τι. 5. 205] ΜΙ. 31, Οε5.25 8 1.0. 2, ἢ. 1. ΤὮδ νευβ8. ἔγεα. τοπάεσ ἰΐ 
ὉΥ ἰδού, ἐεεέ, ἃς. ΤΆς ρΡΐ. τεΐετβ ποῖ ἴο δῇ ἱπ)υποιίοι ρίνεη ὉῪ Μοϑβε5 (Ὀϊ. 2011; 
ΕΔ. δὔεν ἡηελίδα), οὐ ἴο δῃ εδυ]ῖεῦ σοτηπιυπίοδιίοη ἔτοῃ Ὀεδογαῖὶ (ΚΙ.). Ὀαυϊ 

Φ ΕἸ. [05., Ϊετοπιε, ΚΙ. 5οῆπι., ϑιυά,, Βα,, Βε., Κις. αἱ. 

Τὴ Κεάεβῃ ἴῃ ΝΑΡΒΙΔΙ; 5ες ἤυσίμες 2 Κὶ 1591 Μδος. ᾿σϑϑ-.͵ ΕἸ, 705., δ.)7. ἐν 
2,3: οἱ ἢ. 18, τ; ἀρϑι χίϊὶ, 5, 6 ᾧ τϑᾳ; 0.53, 2715ς. 8ες ΕἸ; Θγδία, Θὲδλ δαεσα, 1843, 
Ρ. 11; 1840, Ρ. 374-376. 
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ἴο ἴδε οοπιιπαπά τρί ἢ (οἷον; οἴ, 614 (ΑΒατδ., (Ιετ.). -- συν 19] ς᾽9 2057; 
ἰτδηφιἰνεὶγ, ν. 7 [πὶ ἀεβοτί δίηρ πα]! ἰατυ ορεταϊίοης με νὉ. βεεῖηβ ἴο ὃς ὩδδεΪγ 
εαυίναϊεπὶ ἰο φῦ (δες οἡ 2057) ἀπὰ ἴο Ὀς Τσοπείτιεά ἰπ ἃ 5ἰπ|]ὰτ νὰν; οἵ. 
ἃ Ὅψο ((ῆν. ---ἰπ ἴῃς οἱάεν Ῥοοκα ὃμ οὐ 5»), 3 Ὁπ5), ἃς.; οὗ. ἀς Ὀίευ οα 
]ετ. 55; διιά. οη 7ιἀ. 45; αες. 7λες. 5. νυ. ---- Ἴ. 5ΦΌΥ) ἱγαπϑιεἰνεῖγ, ἀγατσ; 
ἢ δος. ρεῖβ. Ρβ. 283 [οὐ 4035, --- υἹ0] “πιδ55, πῃ ϊθτυάς᾽; εαυϊνδϊεπί ἴο 
Ὁ» ν.}δ, (ῆς ᾿σοπιπίοη 5ο]ϊετα; ΕΣ. 313 129 --- 9. .) Ὀ0Ν] Ἰἰπητηρ ἃ ῥγεοςὰ- 
πᾷ βιαϊεπιεηὶ οὐ σοτγθοῖϊῃρ δῇ εἰτοπθουβ ἰηΐεγεπος ψ ΒΙΟὮ πῖρμὶ ὈὉς ἀταννῃ 
ίτοπι ἰϊ; οἵ, Απι. ο᾽ Νὰ. 1325 Ὠϊ. 1561 5. 1ὅ ζ. [ἴ πιᾶὺ Πετε Ὀδ τηετεὶγ ἃ 
σΒεοκ ἴο εχιγαναρδηὶ ἐχρεοίδιίομβ; ἰΐ 8 ποῖ πο ββΆΤΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἱῃ ἱπουρϑῖ, 

“Ἶ1ἢῃ σοηδεήμεπος οὗ πῦ ροίηρ " (ΚΙ., α].). τ ἸΣΝΟΣ ΠῚ Μ6] 1. ἐὰν φίονν --- 
ἴπαῖ ψν ο ἢ ἰ8. παίυγα ἢν πιο ραϊεὰ ἔγοπὶ βυσοεδα ἱπ βυ0 ἢ δη επίεγρτίϑβε -- τοῦ 
μοί ἐονῇε, Ὀς δοῃίενεα (ϑομηι., Βα.). ΤΒε ἱπίογρτείδίοη, δλε λμσγεθ τοὴδ πιοέ δὲ 

ἐλίμε (υἱείογία πον γεριαῤίίμ» ἰδὲ Ὦ,. 11Ὲ-, διυά., Εευ55, ΚΙει., 4]. πγὰ.), ἰ5 

ἴοο ἔτες, πὰ δοσεηϊυδίεβ ἴοο βίγοηρσὶν ἴῃς δ μεβὶβ Ὀεΐνγεθῃ [815 δπὰ ἴῃς 
{ο]]οννὶπε οἰαυδε. 

10-16. ΤῊο Ὀ6Ε16; σουΐ οὗ ἴπΠ0 σα πδδηϊίθα. ---- 10. Ιῃ δοοοτά- 

δῃος ψῖῖῃ Περογδῃ 5 ἀϊγεοίίοη (ν.5), Βαγαῖκ δϑϑοπη θὰ της {065 

οἵ Ζενυϊυη ἀπά Ναρῆῖαὶ! ἂἱ Καάδϑῇ. --- Ζάεγε τορι μ αὐ λὲς δαεξ 
ἥη ζοωσαπαά γιοη} οἵ ἴῃεϑε {πῦε5. [Π{τι αὐ ἀΐς Με; οἴ. 8) Εχ. 
ααδι Κι 20 ἄζο. --- 4π4 Ζεῤογαὰ τυεπέ τοί ἀέρι] ἴο. Μι. Ταῦοῦ 
(ν..23. Ὑὲ νογὰβ ργορδθϊγ Ὀεϊοηρς ἴο (ς οἷά βἴογυ οἵ ϑίβεσα ; 

«866 οἢ ν.. - 11. Ὑὴδ παισαῖοσ ρᾶυβεβ ἤεσα, Ὀείογε ροϊηρ οὔ ἴο 
ἀδβϑοσῖθε ἴῃς Ὀαῖί]θ, ἴο βᾶγ ψῆδὶ νγὰ8 δ θββαγυ δυουϊ ἴῃς 50Ὲπα οὗ 
Θίβοσαβ ἀεδῖῃ ; σψῆεγε Ηδθθετβ ἴθηῖ νγὰ5 οἱ τοπαα, ἀηὰ ον ἴμ658 

Κεηϊῖε ποπηδᾶβ σᾶῖης ἴο ὃς 50 ἴδσ ἰῇ ἴῃ6 ποσῖῃ, ἰῃ ογάδσ ἴπαὶ [ἢ 6 

ΒΙΟΤΥ ταὶρῃϊ ποῖ Ὀ6 ἱπίοτγαριεα ἴῃ ἰἴ5 τηϊἀσουγβα ὈΥ ἴπ656 Ἔχρίδηδ- 

ἴοηβ. Τῆς νεῖβα 15 πεγείογε ἴῃ ἃ βδυ τ δῦ]ε ρδος," δηά ποῖ βιρεῖ- 
ἤυου ὈΥ {πε 546 οἵ ν." ; τῃδγε 15 πο γϑάβοῃ ἴοσ γερασζάϊηρ ἰϊ 85 δῇ 

δαάϊίοη οἵ τῃ6 ἰαϑὲ δἀϊῖοσ. 7 [{ 5εεπιϑ, πουγενοσ, ἴο ἢᾶνὲε σοπδ ἔγουῃ 

ἴπ6 βἴοιυ οἵ 74 ϊη ; 5εὲὲ θεῖον. Τῇα πογάς, δες τοης Γ᾽ οδαό, 

“7046 Μαϑιδν- ἐπ- ἐατυ, τΑΔῪ Ὅς ἃ ρῖοβ5 Ὀοττονεά ἔγοπῃ τ᾿ οσ ἴῃ βουσοα 
οὔ οἢ.1τ; Ὀυϊ δ[( Αἴ δηεζξ ἰ5 οτὶ ρίπαὶ ἤθγα. ἢ ---- ̓7εδεν ἐδθ Αεμί λα 
σεβαγαϊε ον Α αἱκ] ἴτοτα ἴ[ῃς Ὀοὰγ οἵ Ὠἰ5 τηῦ06, νη ἢ τοδπηεὰ 
ἴῃ ἴῃς τορίοῃ βου οὗ [υάἀδῇ ; 5ε6 οἡ 1,5. 8 ΗδΌΕΙ ΟΟΟΙΓΒ 4150 ἃ5 

8 ὅες ϑοῆπι., (Ἰεσ., Βς., Βα. 

Ὁ Μαῖζδεβ, ΖΆ. 7. χν. ρ. ὅοο, Κυε., 7 ΓΟ, Ἰ. Ῥ. 367. 
Ζ 5εςε Βυ., Διίελ,. μ. δάνε., Ὁ. 68, ἀραϊποῖ Μεγ., ΖΑ͂ ΤᾺ) 1. Ῥ. 137 ἢ. 3. 

ᾧ Ου τπε ννδηάεγίηρ Ὀταηομεβ οἵ Ατῶῦ οἰδῃς ((στιοᾶζ,), δες Ν. ΒΕ. 55, Αἱ»- 
“24 ον Μανγγίαξε, Ὁ. 37. 

ἘΝ 
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ἴῃ πᾶπὶς οἵ ἃ οἶδῃὴ οἵ Αβῆεσ (ὅξηῃ. 46} Νυ. 265), 85 τηῦ] 45 ἴῃ 
7υάδῃ (1 (ἢν. 4.8)." --- ἀπά 2ίκλεά ἀϊς ἐπέ ας )α» ας τὰς 7γεε οὗ 
Βατααπένε, τολίελ τας ὁγ Κεάτελ] οἴ. αεῃ. 1312, ΤῊΪΒ ννὰ5 ἴῃς 
ποσίμεγῃ Ἰἰπηϊ οὗ 5 ναπάεγίηρβ, ἀπὰ [πε 56 οἵ ἢΐβ εηοδῃπιριηθηῖ 
δὶ τς {πιὸ οὗ οὐυγ βἴοσγυ. Τῇδ ρῥΐδεα 8 παιηβὰ ἰῃ 05. 1955 ου ἴῃς 
Ῥουπάδτγ οὗ Ναρῇῃῖδὶ!, ὑὰὉ ἴῃ ἃ σοηησχίοη ψῃ ἢ ἀοεβ5 ηοῖ δηδ Ὁ] 
υ5 ἴο ἀσίοσγηϊηα [15 βτυδιοη. Ηδθοσ ἴῃ6 Κεηϊε ἀρρθᾶγβ, ἴμεσε- 
ίοτε, ἴο Ὀδϊοηρ οτγ ζίπδ!!Υ ἴο ἴῆς βίοσυ οἵ [δίῃ ; 566 θεῖον οὐ ν." 
δηὰ 5". ---12 ζ. 5ίβεγα, θείηρ ἱηίοσῃηημεαὰ οὐ Βαγαϊ᾽β τηονεπηθηῖϑ, 

5561 0165 ἢἰβ ἔοσοαϑβ, ἰηο  μἀΐηρ ἢἷπα πυηάτεά ἴτοη οδαγὶοῖβ (ν.5 7 
113), δηὰ τρᾶγοποβ ἔγοπι Ηδγοββεῖμ ἴο ἴῃς Κίββοη. --- ͵αγοελείλ 
ἀα-ρογῖνε} σΟΤΩΤΊΟΏΪΥ Ἐχρ]αϊηβά, “ (ἢ Ηδτοβμεὶῃ οὗ ἴῃς ((ογεῖρῃ) 

παίίοῃβ"" ; οἵ. σεδε λα-ρογῖνι, 15. 83 οἱ ; ῬοβϑίὈΪγ ἴῃ αἰδιϊηστίοη ἔτοπὶ 

ἃ πεὶρῃθουσίηρ [Ξγδο! τς Ηδτοόβμβοῖῃ. ᾧ ΤῊΣ Ρῥΐδαα ἰ5 τηθπιοηεα ΟὨΪΥ 
ἴῃ [ἢϊ18 ἐπαρῖετγ (ν.5 15..6). 1 πηυβὲ θὲ βουρῃϊ, ποῖ ἰῃ τῆς νἱοἰ μι οὗ 
Ηδξζοσ, ὃ οὐ εἰβενῆεσε ἰη ὕρρεσ (δ ]ες,} θυϊ ἴῃ οὐ ἢδαγ ἴῃς Ρ]δίῃη, 

ψ ετα δίοης [με ομαγοῖβ ψου]ὰ θὲ δὴ εἤεοιίνε ἀγὰ ; οἴ. [ο5. 17}5}} 
7νἀ. 13, ὙΠποπλβου ἤ ἰἀεητῆεά ἰτ τί τῃ 6 ταοάδγῃ ΤΟΙ! Ηδγοιῃῖθἢ 

(Ηαπτπῖγθ ἢ), ἴῃ τὰς ἤδῖτονβ οὗ ἴῃς ΚΙβῃοη νι] εν σοτηπηδηάϊηρ 

τῃ6 δπίγδηςςα ἴο ἴἢ6 Οτεαὶ Ρ]αίη ἔγοτῃ ἴῃς Ρ]αίη οὔ Αοσε. Τῇὲ 
βἰ τ] Αυ Ὑ οὗ ἴῃ 6 ὨΔΠΊ65 15 τῆογε βι στ Κίηρ [Πδη σοποϊυβῖνε ; Ὀυϊ τΠ 6 
βἰυδιίοη ἰδ ποῖ πηϑυ δῦ ]ς, τπουρὴ βοπμενῃαϊ τεπιοῖθ."" --- 7Ζῆ 6 
Αὐράοπ υαὐφν] νι τα Καὶ, 1859 Ῥ5, 84,. Τῆς Κίβμοη, αῇἴεσ 
τῆς Ἰοτγάδη τῃ6 τηοϑὲ σοῃβίθγαῦϊε βίγεαπι ἴῃ ἴῃ ἰδηὰ οἵ [5γᾶεὶ, 

ἀταὶπβ ἴῃς Οτεαὶ Ρ]δίη, ἤονίης ἴῃ ἴῃ 6 τηαΐῃ ράγα]]εὶ ἴο {πῸ τᾶῆρα 

Φ Μ. Ϊ7αϑίτγον, [τ., ϑυρρεϑίβ [πὶ [15 οἴδῃ πδπὶε τᾶν Ὀ6 'π 5οπὶῈὲ ΨΑΥ σοπηεοῖδὰ 
αἰ ἃς Π Ὀϊτὶ οὐ τπεὲ Απιᾶγηα οοττεβροπάεποε; 5εεὲ 782. χὶ. ρ. :2οϑ. Μά] 
(Απἰν μ. ξμνγοβα, Ὁ. 174) τὨϊπ|κ5 ται ([ῃς παπις Αἴ Πεγε (οἴ, 534) ἢδ5 ποιῃίῃρ ἴο 
ἀο νἱἢ τῆς ποπιδάϊς Κεηϊίε5 οἵ (πε ϑουΐῃ, Ὀαϊ 5 ἀοτίνεα ἔτοτῃ ἃ ἴοννῃ Δ΄ ἐσ, ψ Ὠϊο ἢ 

δοοοτγαϊΐηρ ἴο ἴπε Ἐφγριίαπ ἰηϑογίριϊίοπϑ ἰᾺγ ἱπ (Π6 Οτεαὶ Ρ]αίη (ςοἶ, Ὁ. 153). 

 Οοπάες (7 Μήον , ἰϊ. Ρ. 132) βυρρεϑίβ ΚὨϊγθεὶ Βεβϑῦπι, ου ἴδε ρἰδίεαυ νγεϑὶ 
οὗ ἴπε 5:8 οἵ σδιῆες, ποὶ ἔδτ ἔγοιπ Οδαϊϑῃ (Κεάςϑἢ) ; 566 ὕεὶονν οῇ ν. 22, Ρ. 1:25 ἔ. 

Γ΄. σ. Α. 5πει8, “7έσ.. Θεοσναράν, Ὁ. 305 ἴ. 
1 Βα.; ποτε ὑγοῦδοϊυ ρογένι οτὶ βί ΠΑ} ἃ ρατγιϊσυϊατ {ρα οὐ ρεορὶε (θυ ἢ πὶ). 
ᾧ (ες, Ι| ναη ἀςε Νεϊάς, Κίερεγῖ, Κηευοκοσ, αἱ. 
4 Ζαπά «πὰ Βοοί, 1863, ἰϊ. Ῥ. 143 ἴ.; 2 εα. ἰΐ, ᾿. 415 ΕΣ 
40 ΤῊς οοπ͵εοίυτε ἢ45 Ὀδεη δοσερίεα, νυν ποτα οὐ ἰε55 οοηβάδηςο, ὉΥ͂ πιοβὶ 

τεςεηῖ ντιίετϑ ; Βε., Βα., (οηάεσ, ϑοοίη, Ο. Α. ϑπιῖῃ, αἱ. 11 56 ΟὔἹῪ ροβϑβί]6, ἤονν- 

ἐνεσ, ἱ{ ἴῃς 5ίογυ οἵ ϑίβεγα Ὀε ϑεραγαίεα ἔγοπι ἴπαὶ οὐ ]αίπ; ἱΐ τῇς Ἵπαρίεγ ἰ5 
ἰγεδῖθὰ ἃ5 ἃ υηΐϊὶ, Ἠδγοββεῖδ τωυδὶ ὈῈ δουρῆϊ, ἃ5 νδῃ ἀς Νεϊὰς δπὰ οἴπετϑβ τ ΠΥ 

ἄγβας, ἰῃ ὕρρεσ Οδιῖθς. 
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οἵ Οδιτηεῖ, δὰ οπιρίγίηρ ἱπῖο τς 5:8 αἱ ΗδιΓᾷᾶ. [15 πηοβὶ τετηοῖε 
βου Πότ δυςηί σοπλς ἔτοσι ἴδε πεῖρῃ θουγῃοοά οὗ Φεηίϊπ ; τθε 

πογίδοσῃ Ὀγδηςῇ σίϑοϑ ἢθᾶσ εἷ- Μεζσγαδῃ, νεβὶ οἱ Μι. Ταῦοσ 5 [ἰ ἰ5 

τς Ἰαῖῖες ἐμαὶ 15 πγεδηὶ ἢετοα. ---- 14. ᾿Πεθοσδῃ ρῖνεβ ἴῃ6 ϑίρτιδὶ ἴοσγ 
τε δἰίδοῖ, δηὰ ἴῃς δϑϑυγαηςς οἵ νἱςῖοιγ  Βυάάε, σοπηραγίηρ 35 

([ο5. τοῦ 5. 8.5), βυβρεοίβ πὶ 1.4. 15. δη δἀαϊιίοῃ οἵ Ὁ, πῆϊο ἴῃ 
ἴυτηῃ ἢᾶ45 Ὀδοοιης ἴῃς οςοδβίοη οὗ βεοοηάδιυ δά ἀϊτίοηβ ἴῃ 65 ἴῃ ν.". 
ὙΠΟ νεῖβθς ἴ5, βονσενοσ, πῃ ἐπῦσε δοοογὰ σἱτἢ ἴῃς τεϊαϊοης Ὀεϊνεθη 

186 Ρτορμοῖθβϑ δπὰ τῆς οπίεἴδίῃ ἴῃ νι, δηὰ ἴπ ἔοτπιὶ σοττεβροπβ 

οΟἰοβοὶν ἰο ν-. --- Τατὰ πού γαλιυεὰ σοπε ομἱ ὄφζογε “ἀεε 7] ἴδε 
πυεδιίίοη, 85 ἴῃ ν.δ, ἃ πιογε ἰοσοῖὉ]ε δϑδετίοη. Οης σωΐ,; ἴο Ὀδῖῖε, 

85 οἴδῃ, 5ε6 ῃοΐς οἡ 2. (Ρ. 732). Ὑδηνθῃ ἰ5 ἃ πη ρ ἢν παττῖοσ (Εχ. 

15 Ῥ5, 245) ; Πἰ5 πδτηδ ἰ5 Υδῃηνεῇ οἵ ποβίϑβ, [με ροά οἵ ἴδε ἐπι θας!εὰ 

τη κ5 οἵ ϑβγϑεὶ (1: 5. 175); ἰὴ ἴδε βδοσεά Ἵμεϑὶ (γι) ἢς δοσοιι- 

Ῥδηΐδϑ ἴῆεπὶ ἴο ἴπε βεϊὰ (1 5. 4); δε πιδάγοῆες οὖ ἔοτ ἴπεπι, οἵ 

ψἢ (Πεὰ, ἴο Ὀαῖὶε (ΗδΔ0. 3.5 Ζεοῇ. 14 οἵ ῥ5. 44) ; οΥ σοτηεβ 

βἰοσγτηίηρ ἴγοπ ἢἰ5 δποίεηϊ βεδῖβ ἴῃ ἰεπιρεβυοιϑ ἔυτγ, ἀϊδοοτπηβιίην 

πε ἴοε δηὰ ἀεϊνεγίης δὶ ρεορὶς (5; 5ε6 Ἴσοιηπι. Π6γε). --- 

Βαγακ, στ Ὠἰ5 θη τῃουβδηα τηθη, τυβῆθαὰ ἀοόνῃ ἴο ἴῃ 6 ῥ]αίη, ὈΥ 

15 ϑυἀάεξη οηβεῖ ΔρΡρδγεητν βυγργϑίηρ ϑίβεσα ὑροη ρτουπηά υηΐᾶ- 
νουγαῦ]ς ἴο ἴῃ τηδηοβθυντίηρ οἵ ἢἰ58 σματγοῖβ, νη ἢ (ἢυ.5 Ὀεσᾶπις ἃ 

βοῦυτοα οὗ ἀϊδογάεσ δῃὰ ἀϊβαβίεσ. Ὀυτγίηρ Ν εβραϑίαη᾽ 5 σδπηραῖρη ἴῃ 

(α]Π1ες (Α.Ὁ. 67) ἴδε εν, πο δὰ [(οτιἤεα ἴῃς βυπιτηϊ οὗ 
ΤΑρογ, αἰϊειηρίεα ἴο βυγρτίβα ἴῃς Βοιωδῃ σάν ἴῃ ἴῃς μῥ]δὶῃ 
υπάοτ Ρ]δοίάυ5, θαΐϊ ττουρἢ Πἰ5 τὰβα [ἢ 6 δηζογρσίβα πιἰϑοδιτίθα. ᾧ -- 

1δ. γαλτυελ γομέεα «5[ςεγα} κῖταοῖκ τῃ6 ἔοε ψι ῥδηὶς, [ἄγεν τΠθτὰ 
ἰπίο σοηβιδίοη ἀπά Ηρ; Εχ. 1405. το τ 5.) δ ]οβερῆυβ 
ΒΌΡΡοβεβ {πᾶὶ (Πεὶγ ἀϊβοογπηῆίυγε νγὰβ οδυβεά Ὁγ ἃ ρτεδῖ βίοττῃ (οἵ 
φ᾽).--Αἱὖ “δε α»»"}} ν. Ἐχ. τ4Ὁ ἄς. ; οἴ, οἴει Ἴχργεβϑίοῃϑβ ν.7.1δ. 
τῆς πλᾶ85 οἵ ἰοοϊτηεη ἴῃ ἀἰδιϊηο!οη ἔτοτα ἴῃς σματίοϊ οΟΥρϑ5. --- 42 
“ε 2οΐμή 7 {λε «τυογα 5εε ποῖε οἡ τ. Τῆς ρῆγαβθα ἄρρβᾶγβ ἰῃ- 

οοῃρτυοιυβ δῖ της νοτῦ ἀπὰ βυρετῆμσοιβ ἰῃ ἴῃ σοπίοχὶ ; ἰδ Πᾶ5 

ΦΉΈοΡ,, 8.133. ᾿ἰ. Ρ. 363-366; 5". Μερεοένε, ἱ. Ὁ. 265 ἢ. 
ἜΟη νογῆθῃ ἰῃ Ὀατ]6 ἀτηοης ἴῃς Αταὺς 5εεὲ Που ἢ, 4γαδέα Φεδεγία, τ. Ὁ. ὅτ; 

οἵ. Ἄγεβῃα δ ἰῆε Βαίι]ε οἵ (πε σαπιεὶ, Μαυΐτ, σαδβλαίε, Ὁ. 361 ΕἾ, ἃς. 

Ζ ΕἸ. ]05., ὁ. Δ ἵν, τ, 8. 
ᾧ Ομγίγαευβ ᾳφυοῖες Ῥίπάας (Λίενε. ἰχ. 63), ἐν γὰρ Δαιμονίοισι φόβοις Φεύγουσι καὶ 

παῖδες θοῶν. 

Ὁ 
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Ῥεσθαρ5 δεδη ἱπιτοδυσοα ἤδγα δοοί ἀθηίδ!]ν οὐ ἀπαανίβεα!ν ἴτοπὶ 
γνῶ. μδέρεγα ἐἰεηιοιη αὶ γον ἀΐς τυαγ-ελαγίο  Ὀεΐηρ Βατγὰ 
Ρτεβϑεα ὃν ἢὶ5 ρυϊβυεῖβ δηᾶὰ πηδῦϊε ἰὸ εχίγιοδῖα ἢϊ8 σῃματοῖ ἔγοῦὶ 
τε τουῖ, ρεσθαρβ επιδηρ] θα ἴῃ ἴῃ πλοόγα8565 οἵ ἴῃς Κἰβϑῆοη οἵ ουϊ 
ΟΥ̓ Ὀγ ἰἰ5 Ξἰγεδίηβ (5εε οἡ 53), ἢε δραπάοηῃδά ᾿ξ, ἀπά ἐβοδρεὰ ἔγοπι 
τῆς δΒεϊά οη ἰοοΐϊ, δἰοῃς. -- 16, Ὑπε τουϊεὰ (δηδδηϊϊεβ, ἤοτβα δηά 

ίοοι, ἤεὰ ἰονατὰ Ηδτγοβῃείῃ ; Βαγαῖκ, ρυσβυαίηρ πεῖ ἴο [Π6 νετῪ 
ξαϊεβ οἵ ἴῃς οἰἵγ, πηδάβ δὴ υἱἵεσ εῃηὰ οὗ ἴἢετη. ---- Ζά6γε ἐὐας ποί ας 
ριμεὰ ας οπσ ἐγ7.} ἔχ. 1435; ποῖ ἃ βἰηρὶε ἔυρίτἶνε ᾿νεά ἴο τεᾶοῃ 

βαίειν σὴ τῇς νγ4}18. [1 5 ποῖ ἰηιἰτηδῖθὰ ἴμδὶ τῆς οἰζγ ἰἴβε] 

τνὰ5 ἸΆΚΘΩ ; ἰΐ τηᾶν 5ίεϊγυ Ὀ6 ἰηΐειτεά τῃδὶ 11 νγὰβ ποῖ. 

10. ὑ»»] ἰ5 ποῖ Ηἰρᾷ. (ΚΙ., 5. μπι.), δαῖ Οδ]; τὰς βυ}). 5 ποῖ Βαγακ (Έ, 
1λἢ., 41.)»,., δυῖ “ἴεῃ ἰΒβουβδηὰ πιεη" (0.3). ὍΤῇε 565. υἱτ Ρ]υγ. πυπιεγαὶ 

30.0]). 5 ἀηυβυδὶ; ἔχ. 2238 Τυὰ, γδ 1251 5. 410 2 5, 2416 τε ποῖ ῥργεοίβεϊῃυ βἰπιΐϊασ. 

8ες Κοοτάβ, ἰΐ. Ρ. 361 ἴ, --- ν))2] [ο]]ονγίηρ αὲ δἰ μεεῖβ; 85 Εχ, 1181 8, 2527 
2 8. 15}7.18 ἃς,; εαυϊναϊεπε ἴο γ»ηπν ν.}δ, το ιν ον ΓΦΡ] τερυ δεῖν ν᾿ Ὲ 
δου]ὰ Βανε ὈΡΟΝ 85 ἴῃ νϑ; ἴῃς οἵδε ἰπϑίδπος οἵ [μΐβ ΔΏΟΤΩΔΙΥ, δοςοτάϊηρ 

ἴο ἴμε Μαβδβδογα, δὲ Εχ. 3238 700 18 (ἰνῖςς), οἴ. Π232Ὑ "οῦν Οεῃ. 24509,ϑ 1ἰ ἰ5 
ῬεΙθδΡ5 ΟἿΥ δοοϊἀδηϊδὶ; δὴ δουγενίδιίίοη τοὶ Ῥσορευὶν τεβοϊνεα. --- 11, ὙῸ) 
Οεη. 133... οὗ, τοῦ 55, --ο ΡΣ Ὁ Ν] Βδοῖ ἴὍν, αδ αἰδο ἰῃ 12}}.13. 1 ὈΏΡΥΣ, 
2 ἰ5 ποῖ ἴῃς ργεροβιἰου (651 705. 1953, 0.53, 29465, Ἐ, 705. [ἀ., ὅ, Μα5., Ὀτυβ., 
5 οπι., (Ιεσ,, ΑΝ. ΕΝ... δῃηὰ πιοβὲ τιοάεγῃβ), ἐῃ δα αρῆγε, ἴον ἴῃ [δὶ οἂβε 1 νπ 

που]ὰ τεαυΐγε ἴῃς ατιίοϊε, δ ἴῃ ΠΣ ὉΨΝΠΊ 1 5. 225 3118; οὗ, αἰδο 7υἀ, 6} 
πῸ»5 τῶν γπῦκπ, οὐ Οοπ, 35) 705. 245 ἃο. γε τουδῖ, [πετείοσε, ἴαϊκς ὈΣΡΥΣ 
(3 ταάϊςα]) δ5 ψεπίεῖνε; οἵ, νι Οεῃ. 126 1318 1425 3.8 Ὠϊ. 11891 5, 1τοὗ δῃὰ εβρ. 
704. ο57 ὈΣΡῸ υὖκ. [πὸ 705. 198 τὴς πᾶπὶς ἰβ νει τθη ὈΛΡΎΣ, ἴο ψΒίοἢ ἴῃς 

Οετξ ἱῃ 7υἀ. 411 σοπέοτταβ. [1 18 πιογε ὑγοῦδθϊς, ποννενετ, ἴπδὲ ἴῃς ἴσας ἔοτπι 

οὗ ἴδε παᾶπὶὲ ἰβ ὑγεβεσνεὰ ἰῃ ἴῃε ἴοχὶ οἵ Τ7υ4. (Κεῖ); οἷ, Ὀ29)2; δηὰ οπ 
ποὺπβ ὙΠ » βυθῆχ ἴῃ ρεπεταὶ, Βατῖῃ, Διονεε»αὐῤίἑάμηρ, Ῥ. 343 ἴ.; ϑυγαξῖ, 
ΔΥμελὲν, ἰὶ. Ῥ. 136. --- 5 Ν} ἴδε Ρυποϊυδίίοι ἀἰδοτίπιϊπαῖες γὴν, πον, γϑν ἔτοτι 
πον, ΤῊΝ; Ὀαϊ ἴπ ππροϊηϊςὰ ἴοχῖθ ἴμεϑε οου]ὰ ποῖ θεὲ ἀἰδεϊπρυίῃς, ποτ σαπ νγε 

Ραῖ τυ ἢ οςοπβάεπος ἰπ ἴῃς σοῃβίδῃοΥ οὗ ἴδε ἰγδάϊτοπαὶ ργοπαυποίδιίοη ἰῃ ίαςς 
οὔ ἴδε θεν ]άἀεγίηρ ἱποοῃβίβίθπου οἵ ἴπε νεγβίοπβ. ( εἶβυβ (4 7ειεγοδοίαγιεονε, 

᾿. Ρ. 34 5.) τδουρᾷς ἴπαῖ ἴπε Μαββογίίεβ σοῃβίβι εηι]ν ἀἰβιϊ ρα ϊϑ ἢ “ [γε ἰ πι ἢ ' 
Οὐ, γῶν, πν, τὴν) ἔτοτη "οακ’ (1,9), ἀπὰ τπηῖβ ΤΠ ΘΟΥΥ μὰ8 θθαη ροπεγα!ν 
δοςερῖεάᾶ, [πΠουρὮ Υἱ ἢ πὸ ἀρτεεπιεπὶ ἴῃ (πε ἀϊδιτ δυϊοη οὗ ἴπεὶ παπιθβϑ; 866 
1. Ὁ. Μιοδδεὶῖβ, ϑωῤῥέενισνία, Ρ. 72 Β΄.; Ἐοβεππλῖ! ες, Θὲ. Αἰ μογιλμσιεά., ἵν. 

Ῥ. 229 ἢ.; Οε5. 7λες. Ρ. 59 (." ὙὡΤτβετε 5 πο τεδὶ ἐουπάδιϊοι ἴοσ ἴῃς αἰϊδοτίπιὶ- 
πδιίοα; ἴῃε νγογὰβ 5 σηὶ γ ἴῃ Ατγαπιδὶς “ ἵγες βηρὶν; ἱπ Ηεῦγενν ἀβι}}γ, ἰϊ 

ποῖ εχο]υβίνεῖγ, “ ΠΟΙΥ ἵγες, 858 ἴῃε ρίδος, ἀπὰ ῥτὶ πη ἰνεὶγ ἴμε οδ]εοῖ οἵ ψγόσβδιρ, 

Φ Αξαοΐηκι [πε ννῃο]ε ἴπέοιγ, Γον ἢ οα 15. τϑ, 
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«ἰϊδουῖ τεξατὰ ἴο ἴδε τρεςὶεβ.Ό Τῆς Πότ Τιες (γδν σε. 1ς5) ἰ5 ἃ μαΐτω 
τυ, 40), ἃς. δες Δ ῆς., δνοῤιεννεεναὶ, Ρ. 248. τι. -- Αὐείον 7 εν αεί, ρ. 238; 
δία. ΟἿ Δ ἰς 455. Οἱ ΒοΙγ ἵτεςβ ἴθ Ῥαϊεβιίης, Βδυαϊβεῖσ, δλράϊενε σα σεηεέΐ. 

Αιοἰχχιοναζοσνάνοαν, τὰς 143. Εϊ, εβρ. 223 ἢ. --- τῷ τὰκ Ἴδλ) 3} 1 Κὶ 95, οἴ, 
Ὁ; ἃ δ. 2415. --τἸῶῖ. γνῶ] ἱπάςΐ. 500]. Ος5.}5 δ 144. 3 ὁ.--- πὉ;] ς. δος,, 

Ι: γ).--- 18. ΔΙ] γνϑ; ς8}} οὐ δπὰ δββϑεῖηθὶς ὉῪ ἴῃς ννῶσ ον; οἴ, ἴῃς ραβεῖνα 
(Ν) ὁπ6 Ἰ85π 0 5 τ 4} ἃς, --- 55} τοὐμδέονγ, οϑὲ. 5 χυιὰ οἴεη; μετα δαυϊναϊεηὶ 
ἴο γ νἷο Ἄγαρ ν δ, - Μωγορλθία) δὲ ϑμεῖκῃ ΑὈτεκ τὰς Οδ ]εδο ἑοοῖ- Ἀ1}}5 
Ῥγυ)εοῖ ἐπ ἃ βοτῖ οὗ Ὀδβιου τονναγάβ (δπηεὶ, (οτταὶηρ ἃ πᾶῖτονγ ρᾷϑ55 1ῃγουρἢ 
δὶς τὰς Κίβδοι βονν, τὰς Ὠ}}15 πεῖς τἰβὶηρ ϑοῦὶς 350 {εεῖ δῦονε ἴῃς Ὀεὰ οὗ 
τὰς κεἴτοδηὶ" Αὐουϊ ἃ πιὶὶε δὰ ἃ μδὶῦ ποτίμννεβι οἵ ϑῃεῖκἢ ΑὈτεκ, ἴῃ τὰς 

πδιτυνοιῖ ρατὶ οἵ ἴῃς μᾶ55, εἰ- ΗΠ ἃγ μι γε ῖ 1165. οα τὰς 5ἰὰς οἵ ἴῃς ΒΝ], ννδὶς ἢ 
δῦονς ἰδ ἰα σονετειὶ νἸῃ ἃ ἥπε οδκ ἰυτοβ. Τῆς Κιίβδοη δἱ τηἷἰ5 ροϊηϊ ον οἷοβε 

ἴυ ἴδιο τος ΚΥ Ὅδης οἵὨ (ἰδττηςὶ, οὐ ἴῃς ορροϑβὶϊε 5ἰὰς οἵ ἴῃς ραβ85, δηὰ ἢἈετς ἴῃς 
πδὶῃ τοδὰ τηυβὶ δἰνναγβ ἤᾶνς οτοβδοὰ τῆς τῖνοτ. Α βίτοηρμοϊὰ αἱ Ηδε γε ἢ 

νου τὰ σοτηπιδηὶ ἴῃς επίταπος ἴο ἴῃς τοδὶ Ραὶπ ἴτοτα ἴῃς Ρ]αὶπ οἵ Αὐτε, 

διὰ τὰς σοπιπιετοϊδὶ Ὠἰρῆνναγε ν ἰοὴ οά τιγτουρὴ ᾿ς. ΤΆΣ 5ἰτυδιίοι οἵ εἰ- Ηατὶ- 

ταϊγεῖ ἰδ ποῖ ἱποοπιρδιὶς ἢ τὰς οοπάϊτοηβ. οὗὨ τὰς πατιταῖῖνε ἴῃ οἢ. 4, οἵ 
ν τ οἢ. σι; Ὀὰϊ τὰς διραπιεηῖβ ὈὉγ νος ἢ ΤἼὨοπιβοι βυρροτίεὰ ἴδε ἰἀεπεϊβοαιίοι 

δῖε (δ ἔγοτῃ εἰεοἰβῖνε, ἀπὰ ἴῃς δἰ αι Ἰατὶγ οὗ [ππ παπιὲβ πιᾶὺ εαϑὶϊγ Ὀς δοοϊἀςηϊαὶ. 

--14. 00] ὦ ϑυπιαιοῦβ ἴο δοϊίοπ; 513 γ985..3} Εχ, 2211 Κὶ, 217 δπὰ οἤεῃ. 

- ἢ ἽΝ ὉΝΔ δ] τς ρτοποιαῖμαὶ οοταρ]επιεπὶ οὗ ἴῃς τεϊαῖϊῖνε ῥαγίῖοὶς Ἴδν ἰ5 
οτηϊτῖς, ἃ σοππηη ΟΗΥ δίϊες δηϊεοοεηϊβ ἀσποίϊηρ ἴἰπιε αἴ οὐ ἀυτίηρ ν Ὡς ἢ; 

Ὁτ., 7.85. Ὁ. 149 π.; Ἐν, 8. 331 ς 3. τ-ο ον ΜΝ] οὐ ἴῃς νεγὺ 566 ποῖβ οἡ 216, 
Τῆς ρῆταβε ἰ5β ὑβεὰ οὗὨ τῆς Ἰεδάετ, ρεπϑπεγαὶ, Κίῃρ, αἱ {πε ᾿εαὰ οἵ διἰβ ἔοτςεβ, 959 

1 5. 89 ἃς.; οὗὁἉ Υλῆν ες δ5 ἴῃς Ἰεδάεγ οὐ 1βϑγϑοὶ ἴπ νναγ, 2 8. Ὁ οἵ. Ὁ. οὗ 
(205 22) ἅς. --᾿ 16. κι Ὁ τιν ΠΥ ὉΠ] ὉΠ (50 )εοῖ αἰνναγβ Οοάλ “ ἱπβρῖγε 
ἢ ραπὶς ἰεττοῖβ, ἀτίνε ταθη Ὀεβίάς τποπηβοῖνεβ, 50 παῖ ΤΕΥ Δοσοπιρ] 8} ἰπεὶγ 

ον τυΐῃ. ες, θεβίἀθβ ἴῃς Ἐχδπρὶεβ οἰϊεὰ ἱπ ἴῃς ἴεχῖ, ἔχ. 2357 2 5. 2218 

Ῥε. 1445. ΤῊε οδ]εςῖ ἰ5 βεῃεγα!υ ἴῃς ἘποῖΩν ἴῃ νγαγ; 866, πονενοῦ, Ὠϊ. 218. ---- 
ΔΒοῦόνε βανα4} 705. τοῦ οὗ, ᾿ 5. 719. το 2. 05} ἴῃς ψοτάβ οδπποῖ ὃὈε Ἰοϊπεὰ ἴο 
ὍΣ) ἴῃ ΔΥ 86επ8εὲ Ψῃϊος ἴῃς ἀβᾶσε οἵ ἴπε ρῆγαθε ννδιταηῖβ; ΠΟΥ ἃγε εἰϊποῦ 
ταϊβυνγι ἴση ἔος ἴῃς ἔοΠ]ονν σ᾽ 2 0 οὐ θοτγονν δα ἔγοπι ν.ἕ16, ---- "29. ] λαγίοί, 

τυαρΌνι, 538. 2) ΚΟ, ς3}. 36 ΟΣ δὶς, (32 5 ἀβυδ}}γ σοἸϊεςζῖνε, “ οματίοῖ-οοτρβ᾽). Τῆς 
πᾶπια, Ὑἢ της τὨϊηρ, ραββεὰ ἔτοτι ἴῃς ρεορὶς οἵ Ῥαϊοβῆηε ἴο τῆς Ἐργρίίδης 
(σιαγαξαῤείέ, ΜΆ ]]ετ, Ρ. 301; ἀθονε Ρ. 38 η.). --- 16. 2π "ον... 0} 708. 83, 
-- τ Ψ ΝΟΣ) ἢ] βίγοηρεν ἴπδη πο ορς (ὍΠν ἼΝΦΣ νῷ Εχ. 827 1013); οἴ, 

Ἐχ. 97 2 8. 173, ΤΆε ρεγεροβίτίουιδὶ ρῆγαβε 15 ἴδε Ἰορίοδὶ βυθήεοϊ οἵ ἴπε νετῦ, 
Ἐν. 8 3ος α. 

171-22. Ἰηο ἀθαῖδ οὗ βίδβοσζα. --- 17. ϑίϑετα Ἔβϑοᾶρεβ οἡ ἴοοϊ ἴο 
τὰς ἴεπὶ οὗ 746]. Ἑτοπὶ ν. 75, ἐβρθοία!ν ἤθη ἴάκεη ἢ ν. 3, τἰ 
ὶθ οὈνίουβ (παῖ ἴῃς ὩΔΙΓΔΙΟΓ τοργαβθηϊθα ἴῃς ἴδηΐ οὗ 46] 85 ποῖ 

Φ Ρ. Μενεοῖνε, ἱ. Ῥ. 263. 

-ς 
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ΨΕΙΥ τετοῖς ἔτοπὶ ἴῃς ᾿αῖ]ς πε ὰ. ψοσβε Ὁ, οἡ ἴῃς οἴδοσ Βδηά, 
τακθὴ νυ ἱτἢ ν.}}, οαττίεβ ὰ5 ἴο {πε νἱοϊη!γ οἵ Ηᾶζοσ δηὰ Καάδβῃ (ἴῃ 
Ναρμιδὶΐ, ν.5), ἴογ οὐ ΒΓῪ ταῖ]ε5 ἀννᾶγ. ΤῊδ τηοϑὶ Ῥσοῦδ Ὁ ]ς 50]1- 

ἄοῃ οὗὨἩ τε αἰ βου τ ἀρρεαῖβ ἴο 6 ἴπε βυρροπίτίοη παῖ ΗΕΡΕΥ ἴΠ6 

Κοηίϊα οὐ ρίμδιν θεϊοηρεα ἴο ἴδε 5βἴοιγ οἵ [δίῃ ; [48εἰ], ἴο ἰῃαὲ οὗ 

ϑίθετα. [Ι͂πη ἴπᾶὶ οᾶϑε ν. 756 15 ἀεγίνεα ἔγοτι ἴῃς ἰαίίεσ βουζοο, ν. "Ὁ 
ἄοτῃ ἴῃς ἔογσγιμεσ. ΤῈ ψογάβ, “44 τοῦ οὗ “9 Ἰεδεν οΥ Χορίζε, 

ΙΕ ῬΟΞΒΙΌΪΥ ἔτοτα ἴῃ βᾶπιὲ βοῦγος 85 ν. Ὁ, δηὰ 1π6 σοη)εοῖασα πᾶν 
Ῥε παζαγάβά {ῃδῖ ἴῃ ἴῃ 6 βἴοσυ οἵ δίῃ ἴῃς ψις οὗ Ηξερετ ρῥἰαγεὰ ἃ 
Ῥαγὶ οἰπηασ το τμαῖ οἵ 46] ἰπ ἴῃς βίοτυ οἵ ϑίβεσα; 5ε6 ἂρονς, 

Ῥ. 1το9." Τῇε αἰϊεγηδῖϊνε 15 ἴο τεραγὰ ν.. δηὰ ν."Ὁ ἃς. εὐἀϊξοσίαὶ 
δάάϊτίοηβ ; Ὀυΐϊ νὰ 5μουϊὰ [Πδὴ 51}}} ἤανε ἴο δὶς ψῆεπος [ἢ6 οδαϊίοτι 

μαὰ ἴῃς πᾶπιε5 δηὰ ψῃγν 6 ἱπιτοάποεα τμεπὶ ἤδτα ; τηοσθονεσ, ἴῃς 
δὐϊίος (Ε)) «4115 1 ζέγιρ 9 Οαπααηπ, τοὶ ζίηρ οΥ Τἴαεον. ---- 

Ζάεγε τυεγε γίεπαν γεία ἥομς ὀευέεη αῤέη ζίηρ οὗ Ηἴαξον απά 

εδεν “ἦε Κερ κε] τἰῇῈ ποπιδάβ δὰ ποῖ Ὀεδῃ νἱοϊίτη5 οὗ ἴῃς ορ- 
Ῥταββίοη ἔγοτῃ ψῃϊοἢ (ἢ6 Ι5γδθ] 6 ρθαβδηῖβ μδὰ βυβεγεά, δηάὰ πδὰ 
ποῖ ἸΆΚεη ρατῖ ἴῃ ἴῃς σἰϑίηρ οὗ Ναρῆῖα!!. [Ιἢ ἴπ6 ῥγδϑθηΐ σοη- 

πεχίοῃ ἴῃς νογάβ. Ὄχρ δίῃ ΨὮΥ ϑίβετα ἤθεα ἴο τῆς ἰεηὶ οἵ 746]. --- 
18. 746] σάπηε ουΐ ἴο ταδὶ ἢϊπ, ἃ5 5806 58} Ὠϊτ ΔρρτοδοἨῃίηρ. ---- 
Ἡαΐξ ἐπ, μιν ἐργα, τοαῖξ ἵπ τ ρῶν ἐπιύ, ἦσσῦε πο 747] εἴ. αεη. 

τοῖς. ὕπ|ικε νοτο [ἢ παῖαγαὶ ἰπέεσεηοε ἔτοπὶ ἴμ656 γογάβ ἰ5, ποῖ 
{παῖ ϑίβετα ἀϊγεοϊεα ἢϊ5 βίθρβ ἴο ἴμεϑε ἰθηῖβ ἴο 86 ῈΚ τεΐίυρε ἴῃ 
τδπὰ, Ὀαϊ [μ4ἴ 6 οΔπια ἸΡοη ΤΠ 6 πὶ ἴῃ ἢϊ5 Ηϊρῃϊ ἀηὰ νγὰβ ἱπάυςεά 

᾿ΒΥ͂ [46] ἴο ἴατῃ δϑίἀς δηὰ σοησθδὶ ὨϊτηβεὶΓ μετα. Τῆς Π]ῖτα- 
ὕοηϑ νης τῆς σοιηπηδηϊδῖοτβ μάνα οοἸ]δοϊδα οὗ ἴΠξ6 σογοιηοηὶεβ 
ΜΙ νὨ]οἢ ἃ διρτεῖνε πον οἰαὶπη5 ῥτοϊθοϊίοη δῖ δὴ Ατδὺ ἴθηϊ ἅτε ἴῃ 
ΟἸΠΟΙ οᾶθ6 ἱστοϊενδηῖ  --- δε ἐσυεγεα ἀΐνε μ τοῦὰ 1706 γρ] οτ 
ΡοΙῆαρβ, πῇ εμγίαϊμ. Τῆς δχαοῖ πιοδηίηῃρ οὗ ἴῃ ψογὰ ἴἰ5 υἢ- 
Κηοόνῃ ; [ῃ6 τεπήσδγίηρβ ὑγοροβεα οδῇ ΟἿΪΥ οἰἷδίτ ἴο ὃς 5υ}14}0]6 ἴο 

τῆ ςοπηίεχι. ---19. σ᾽ υε γιὲ α Πές ἀγίμξ 97 ταί» αδη. 245 

(7). --- δλε οῤέεηφα ἠιε νεἰὐξ- ζὴη τῇ6 ἸΔπὶ οὐ ροαὶ 5Κίη ἴῃ νη] ἢ 

ΦἿ᾿ 534 τῃ6 νψοτγὰβ “τῆς νἱΐε οἵ Ηεθεσ ἴῃς Κοηΐθ᾽" ἀσγε τεραγάεὰ ὉΥ πιδην 
οτίτςβ, ου ἴοστηδὶ στουπάβ, 85 ἃ ρίοββ. Τῆς 58πης Ἔχρδπδίίοῃ ννουἹὰ ἢᾶνε ἴο Ὀς 
εἰνοι οἵ ἴῃς ννογὰς “τῆε νἱΐε οἱ Ἡςθετ᾿" ἰη 4", 

ἐν εἰζβιείη, Δ εἐεεδεγιολί, Ὁ. 148; Οὐιαἰγεπηάτε, “1.25 851165 οὔδσ 1ε5 Ατδῦες," 

Δέενι. ὧδ 1 Αεαά. ἐεε Ππσογἐρέίοης, χν. 2, 1842, ἢ. 307-348. 1{ Ηξεθοτ ἀπά [46] οτὶρὶ- 
ὯΔ]}}γ Ὀεϊοησεὰ ἰο αἰδετεηῖ βἰογίεβ, ννε πᾶν αἰβπιῖββ ποῖ εσ τηοοίθα αιιοβιίοη ; νἱξ,, 
ἍΝῺΥ ἀἰὰ 5ίδογα βεοκ σεΐυζε ἰῃ ἴμε ἱεηὶ οὗ [66] ταῖδες ἴμδῃ πὶ μαι οἵ Ηεθετ) 
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τῊΙΚ τὰβ Κερῖ, ἀπά ρουγοά Ὠἰπιὶ 4 ἀτίηῖκ ἰηῖο ἃ ον] (οἴ. ς5)." 
Ηδετγ Βοβρ  ἰΑ}Υ ἐχοςεεάεα ἢἰβ τυοάεϑὶ τεχυεβὶ (οἴ, 55). Ηἰ5 οοηῆ- 
ἄδῃοβ νγὰβ Ὡδῖυγα! 'γ σοηῆτηεαὰ ὈΥ ἴἢϊ]5 ἴοκεοὴ οὐἁἨ ἐπε: ]1η 685. --- 
“4"4 εονεγεά ἀΐ»ε] ἀραῖθ. )ε τηΐββ ἴῃς δᾶάνεσῃ ἴῃ Ηδῦτον 85 
του οἢ 85 ἴῃ ΕΠ 5}. --- 20. Ηδς Ὀἰάβ Πεῖ βίδπά δἱ ἰῆς ἀοογ οὗ ἴῃς 
τοηΐ ἴο ρυΐ [6 Ρυϊϑυὶϊ οὔ᾽ τῃ6 ἴγαςῖ, {{ ἰξ βϑῃου]ἃ σοῖης ἴῃδξ νγᾶγ. 

Τδη, ονετοοῖης ὈΥ γδατίηθββ, ἢς ρίνοϑβ Ὠἰτη5 6] Γ ρ ἴο ἴῃς 56η86 οὗ 
ΒΘου  δηα (4115 ἀβίεερ. [{ ἰ8 ψαϊῖα πεϑά]θββ ἴο δϑοῦῖρε ἴο ἴῃς 
ἀταυρῆϊ δὴ ἰηϊοχίοδιηρ οὐ βιυρείγίηρ αι! γ.7 --- 931. νΏεη δε 

γὰ5 50 Πα 85]6Ὲρ, [46] ἴοοκ οπβ οὗ {πὸ ρίῃβ σι πο (ἢ δὴ 
ΤΌΡΕ5 ἅγε δβίεηθα ἴο ἴῃ6 ρτουπὰ (15. 337), δἀπὰ ἃ πδιλτηεσ, δπὰ 

βίδα ΓΠ1}Ὺ οτερῖ ἴο ἢἷβ 546 ψῆσγα 6 ὰγ ἴῃ [6 ἱπποῖ ρατὶ οὗ ἴῃ 6 
ἴοηῖ. Τῆς ἴδπῖ ρἷη νγὰ5 ποῖ οὗ τηεῖδὶ Κὶ --- ἴῆς Ὀτοηζε Ρῥἷηβ οὗ ἴῃς 
τἀθδγηδο]ε Ὀεϊοηρ ἴο ἴπ6 Ἰαχυτγ οἵ [παΐϊ βἰγυσίυγα ---- Βαϊ, 845 511} ἰΏ 
τλε τεηΐβ οὗ ἴῆε Βεάανίη, οὗ ψοοά. ὃ Τῆς ΠδιημΊΟΙ γ858 ΡΓΟΌΔΟΪΥ 

ἴῃς τρδ]]οὶ ἢ ποῦ ἴῃ ἴοπΐ ῥἷη5 ψεῦαὲ ἀπνεη. Ατηοὴρ ἴΠ6 
Βεάανίη ρῥἰϊομίηρ ἴμε ἴδηΐ 5 γνοπιδη᾽5 Ὀυδίηεϑ5, ἃ 50 πὸ ἀουδι ἴΐ 
ΜΒ ἴῃ δησίθηϊ {{Π|65 ; [Π6 πηΔ]1εῖ δηὰ ῥἷη ψγεγα δοουβίοιηδα ἱπιρ]6- 
ταθηῖβ, δηά τεδὰγ δὲ ῃδηὰ. | --- “πη ἄγος τὰς ῥίπ ἵπίο λὲς ἐπιῤίς 50 

2α: 1} τοεηὶ ἄριυμ ἐπί “η6 ργομπα  τταπβῆχίης 5. 68. --- "72 
δείρρ τομγαῖ αοίεῤ σπά ἐχλαιεία 1 οἰτουπηδίδητίαὶ οἴδυβα, Ἔχρίδίη- 

ἴῃς δονν ἰξ γᾶ8 ροβϑί ες ἴοσ Πδγ ἴο [κ}}} Ηἰπα ἴῃ (Πἰ5 ΨΑΥ ; 566 ποίβ. 

τ ννὰβ σϑσίδίηΥ 8Δῃ υπυϑυδὶ Αγ, ἀμ τῆογα ἱηρεθηΐουβ [ἤδη 506; ἃ 
δῖον οὗ ἴῃς τρδ]εῖ ἀροη ἴπε [ἘΠ ρ]6 ννὰβ ἃ τυ οἢ 5: ΠΡ]ΕῚ ἀπά δίδει 

Ρίδῃ ἴῃ ἴο ΕΥ̓ ἴο ἀτίνε [ῃ6 ὈΪυης ψοοάξῃ ρῥίη τῆσουρὴ ἢἰ5 Πεδά. 
ὙΠ Παυβθη ἱῃρθηϊουβὶν σοη]εοῖατοβ ἴπᾶὶ [5 ἀεβογριίοη οἵ 5156- 
Τ᾽ 5 ἀβδίῃ οτγὶρί παϊθὰ ἰῃ ἃ ργοϑβαὶς τϊϑα ἀοσβίδηηρ οὗ ἴῃ 6 ροσῖϊς 

Ῥάγα]]ο ἴβπὶ ἰῃ ο5. 4 ΤΉΪ5 ἰ5 ποῖ ἱπιργοῦδῦὶε, [μου ρῃ τμ6 Οὐβουτ 
οἵ τῃε τθγιηβ ἰῃ 5" [ου] 45 ἴοο οοπβάεης αϑβεσίοη ; Ὀυΐ ψε 5ῃουὰ 
ποὶ δὲ ψνιτδηϊθα ἰὴ ἰηζοστίηρ μὲ ἴἢ6 δυῖποσ οἵ Ἵἢ. 4 ἰ5 αἷδο ἴῃ68 
δυῖμοσ οὗ [15 τηϊβιηἀογβιδηάϊηρ."" --- 22. 20, “λεγε τας βαγακ])] 
σϑίαθ ὑρ δἷ [Παϊ ἰπβίδηϊ ; [Π6 ρατγίϊοὶα 94}15 αἰτθητίοη ἴο ἴῃ 6 5 Ὑἰκίηρ 

4 8εεὲ Πουρη, “γαδία Φετεγία, ἱ. χαι, 382, 430, ἃς. 
Ἑ ΕἸ. 705., ΚΑΌΡ,, ἃ {ωγτὰ, Ὀτιι5., ἃ [Δρ.., 4]. ΤΕῚ. 705., Ε1.6., ΟἸες., Βα. 

ᾧ Οτίᾳ., Αυρ., Ε. Μοβεβ Ἅβϑῃ-ϑῃείκῃ; 5βες 5ῃδν, 7γανείς, 1757, Ρ. 221; Βυγοῖκ- 
δαγαάϊ, Θεάρμέης απαὰ ἡ αλαδγε, ἱ. ῬΡ. 39. [| ουρδῖν, “γαῤέα Δετεγία, ἱ. αι, ἃς. -. 

Ἵ Οὐν»β., Ὁ. 222; ΝΝ. Ἐ. 5πι, Ο7 763, Ρ. 132. 
φὸ γγε., δῖα. οοπίγα, ἵζαε., Βυ., (ο., Οοοκο. ὅες ἄρογυε, Ρ. 1:10. 
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εοἰποίάεηοε ; οἴ. αεη. 295 [ἀ. 11 1 5. 9". Ιἡ τῆς παιταῖνα 85 
ἰξ ὨΟΥ͂ ΤΌ 3, ϑίβετα δες ἔτοτῃ ἴῃς Πεϊά ἴῃ ἃ ποσί ῃειὶν αἰγεοϊίοη ἴο 

τῆς νἱοῖηὙ οὗ Κεάδβῃ ἴῃ ΝΑρῃῖαὶ! ; Βαγαὶς ἤγϑι (οἰϊοννβ ἴΠ6 τουΐ 
οἵ ἴῃῆε (δηδδηϊϊεβ ἴο Ηδγοβῃοίῃ δὲ ἴπε νγεδίεγῃ Ἂχίγε Ὑ οὗ ἴῃς 

Οτοαῖ Ρ]αίη," [ΠΘ ἢ 5. Π|κ65 οὐ ἴοὸ ρυτβιε ϑίβετα ΠΩ͂ ΟΥΓὁ 5ΞΙ ΧΙ πλ}}65 
τγουρσῃ ΟΑ}116ε, ἀμ σόσμεβ Ρ 7υ5ϊ 45 [46] ἢ85 Κι ]Π6ὰ Ὠΐτη ; ψῃϊοῃ 

15 ΟὈνΙΟΥΒΙΥ ἱταροββϑὶῦῖθ. ὙΠῸ Ὠγροίμεβὶβ ἰμδὶ Βαγαῖς αἷὰ ἠοῖ 
ϑΟςΓΟΙΏΡΔΗΥ͂ ἴδε τίη Ῥυγϑαὶϊ γεϑιναγὰ ἴο Ηδτγοβῃεῖῃ, Ὀυὲ (οΟ]ονγο 
ϑίβεσγα ἰῃ ἢἷβ δίρῃς ἴῃ ἴῃς ορροϑκίϊε αἀϊγεςξίοη, ἄθεος νἱοίδηςς ἴο ν.᾿ Δ. Ὁ 
866 ῃοῖς Ὀαίον. 

11. 505] ΟἹ Δηΐπιὶ Ὠδπιεβ 866 Οἢ ν. 4, ἀπὰ 35 --- 18. π3)0] ἵνῖος οχγίοης, 

85 ἐτεαυςη Ὀείογε ἃ [οἸϊονίηρ ναὶ (ἰποϊυάϊηρ πγ5}); Σ 5εὲ Εν. ὃ 228 ὁ; ΟἹ. 
8 228 «; Κᾶ. ἱ. Ρ. 443. --- Π5 2 ὙΠ05}} ΘΆΙΜΟ 1 5 ἐν τῇ δέρρει, ν᾽ ̓ς Ὁ ἴῃ ταοβὲ 

᾿δ868 5ϊδηἀβ ίος Ηςῦ. ΠΡ; οὗ, Ηξσβγομ., δηθὰ ϑοδιευδπεσ, ς. νυν. Νῆε βου! ὰ 

τε ρεγδαρϑ ταὶς οὗ ος οὗ ἴδε ροαῖ᾽ 5- Παῖς ουτίαϊ 5 νν ΒΙσἢ ἀγε υϑεὰ ἴο ἀϊνίὰα 
ἴδς ἴεηῖ. 8. ΤΕ εχερεῖοδὶ ἰγδαϊοι ἱῃ βεπεγαὶ), μόνγενεσ, 15 ἴου ἃ τὰρ ΟΥὁ ΤΡ 
οὗ οοᾶτϑε 5Ξἰυῖ, συ ἢ 85 158 υβεὰ ἴο 5β'εερ ἴῃ, δπὰ γοσῃ 85 ἃ τδηςς ἴῃ οοἷὰ δὰ 

βου ψεαῖμες (ΘΒ Ν 0); οΥ ἃ [Ὠϊοὶς σονετῖεῖ τυ] Ἰοαρ πὰρ (ΚΕ. Ηαὶ δου, 

Εα., ΚΙ.). Τῆς ὅγε. μάλδω οοτηρατεὰ Ὀγ Οε5., Βᾶ., Βε., ἃ]. δοφυΐτεβ ἴῃς 8689 

γιοἑπέμσι, ῥεένέπαν ἴτοτα ἴῃς ουδίοπι οἵ τϑο]ϊπἰηρ αἵ τδα]β, ἰεδηΐηρ ου (Ὡς 
εἰθονν, ἀπὰ πᾶς ποϊμίηρ ἴο ἀο ψἱ ἴμε νογὰ ἴῃ ουν ἰεχί. ---- ἼΜ2)} ΟἿΪΥ Βετα; 
εἰβενθετε ἴῃ ΟΤ. ἼΝΣ (ργοπουποεὰ »547), ΜΗ. Ὑ). --- 20. Ὑ9] ἔπε τηδβο. ἔτιν. 

ἐπ ἀΐγεοϊ δὐάτεββ ἴο ἃ υγοπιδῃ 5 δηοιηδίουβ. Τῆς υβ6 οὗ ἴῃε υπάεβπεὰ ρῥτεάϊ- 
οδῖε (3 5πι.) Βεη ἰδ ῥγεοθὰςεβ 1ἴ5 βυδήεοϊ (Ὁ ες.36 δ 145, 7) ἰβ ποῖ ἀπαϊορουβ; 

δηὰ ἴδῃς ἐχϑιαρ]εβ οὗ ἱγγερη αγ ἰπ ἴῃς υ5ε οὗ ἴῃς ἱπιν. δ]ερεὰ ὈΥ Βα. (Μὶ. 11 
Νά. 318 15. 3211), ]., ἀο ποῖ ἰδββεὴ ἴμε αἰ βῆου γ μετα. ἣε τεφυῖγε ἴῃς ἔετῃ., 
ΥῸ» (ΟἹ. ὃ 234 δ). ττ ΠΊΘΝΥ . . . ἼΝ) ἘΡΟΥ 25 ΘΝ ὉΝ Π571}} ποσὶ βίγυσϊαγα 

διὰ βεηυεπος οὗ ἔδηδε8 ἰῃ οοπεπυεα Ὠγροϊμεβί5; Ὠγ.8 ὃ 121, Ρ..130, ὃ 136. 1. α. 
ποΡν] Μὸ) Οες.35 Ρ. 465. --- Γ)Χ}] ἱπίταῃβ., 85 ἰῃ 19 (ΘΒΝΜ 5); οἴβεῖβ, 
τταπβνεῖγ, αἰχι, ἑβαχὶς (ΘΑΡΥΤΟΆ 10). ---α ρον ΟῪΣ ΝῊ] ἴθς γογάβ τὲ 
Ῥτοπουποεὰ δηὰ σοπηεοίεα ἰῃ ἵνο ὑγῶγ8: ΓῸΝ ἢ ὉχῸ κπν, ἀφ σά μαΐεν 

ἑνίο α ἰδορ τἰεοῦ ἀνα τυας ἐπλατείεα, διλὰ ΓΌΝ. ΡΝ Ὁ ΝΎΔν,}} ἀφ ὀδίνρις γαιεί ατίδοβ 
-.:ο ἀξ τιυοομεα ἀνα αϊεά. ΤῊς βτϑὶ τλαῖκεβ ἴῃς οἰγουπηβίδητία] οἴαυβα σοπϑβὶϑὲ 
οὗ ἴννο νεσῦβ, ηϊοἢ βἴαπὰ ἴῃ ἃ πιοϑὲ ἀπηδίαυγαὶ ογάεγ; {με βεσοπὰ γρῖνεβ ἃ 

ΒΙΡΌΙΥ βαρεγῆαουβ δπαὶγϑὶβ οὗ ἴῃς δεῖ οὗ ἀγίῃρ, Ἔβρεςοῖδ!γν δ8 ἴμε βϑύγοοῃ οουὰ 

4 ϑυρροϑίηρ ἰϊ ἴο Ὀς τί μιν ἰἀεπεῆεα νυ Η ἀτΠῖγςἢ., 
τα. Α. 5πιῖ;, “7 ἐσέ. στο. Ῥ. 396 ἢ., δαορίηρ Οομάετ5 νἱενν ᾿μαὶ Κεάεϑῃ νγῶς 

Ὥξασ ἴῃς δουΐϊπετη επὰ οὗ ἴῃς ὅεα οὗ Οδ]11|6ς. 

ΦΟπος Ὀείοτα 5, 3 {{π|ὲ5 Ὀεΐογε Ἃ, 

ᾧ Οἵ 85 ἃ κἰπὰ οἵ Ην οἵ ἀννηίηρ.. Οὐ ἴῃς Ατδὺ ἱεηῖ 5Ξες Βυγοκβαγάϊ, ϑεδομὲν: 
απά Μαλαδγ-, ἰ. Ῥ. 37 ἴ.; ουρην, ““γαῤία ετεγία, ἱ, 224 , 

 Υνίοκεβ, ϑγοσς “φρεπές, Ρ. 140; οἵ. Νοτεί. 
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ἔοτπι πο ἀἰβεϊη συ ΐβμδῦ]ς Ρῃγϑὶςαὶ ταοσαςηΐ ἴῃ ἔπε μαξβαρε ἔγοτῃ ἄθδερ ἷδερ ἴο 
ἐπβδίδηϊς ἀεαῖῃ. 1 ργεΐεσ (μεγείοσε ἴο ρὑγοῃοῦπος Ρ ὉΧΣ ΝΊΔῚ, ἀξ ὀείνερ' τονε 

αείρεβ α»αἰ εονερέρίείν ἐχλαιίεα (ν» Δα}.}; ἡρον ΞΒΙ͂ ἰδ ἴο θεὲ σοππεοῖθά ννἱα ἢ 
(εὰ. "). -- 22. 1, ἢ Οομάετ πὰ ϑη, ννε Ἰοοῖ ἔοσ Κεάεξῃ δπὰ Ηεθεσ 8 
ἐποδτηρτηεηῖ ὈΥ̓ ἔπε ὅς: οἵ 64}11ὲὲ αἱ Οδάϊϑ! ἀπά Βοββῦτσω, ἴμς ἰἀεπιϊβοιίίοη οὗ 
Ηδγοββεῖ πῖτἢ 61- Η ἀυ Πγ ἢ 1] μανε ἴο Ὀς ρίνεῃ ὑρ, ποῖ ΟἿΪΥ 85 ἱποοσλ- 

Ῥδί0]ς ψ τ ν.16, Ῥὰϊ δ5 δἰἰορεῖμοσ ἴοο τεπιοῖα ἔίγτοπι ἴῃς βοεῆς οἵ δοϊΐοῃ. ΤΕ] 

ΑΡὰ Ουάεῖ (᾽ὴ Κεάεβῃ οἵ ββδομβαγ; οἵ. δῦονε, Ρ. 117), θεΐνεοῃ Τα αππυϊς 
δηὰ 1,εὐξαη, 1ε5 ἐπ ἴῃς ἀϊτεοϊίου οὗ Η εἰμ γεῆ, ἀπὰ (αραὶῃ αβϑϑυπιηρ ἴμαὶ Η. 
ἐ5 Ηδγοβῃειῃ) πουϊὰ 5υἱξ ν. 175. 186. γγ6}} ἐπουρῆ; Ῥυΐ ᾿ξ σαπηοῖ Ὀ6 ἴῃς Κεάδϑβῃ 

οἵ ν.170 οὕς 11 (Ηεβθεν ἴδε (πεηὰ οὗ Τανΐπ οἵ Ηδζογ). Οἠ ἴδε ψῃοϊς, [πετζείοτε, 

νε ἀο ποῖ ραΐῃ τουοἢ ὉΥ ἴγγίηρ ἴο βυὐϊπίταϊς δηοῖδοσ ρίδος οὗ ἴῃ6 πδᾶπις ἴοσ 

Κεάεβῃ ἰῃ Ναρδίδὶὶ. 

23,24. ΤΊιο δα] ραίίοι οὗἨ 54 011. --- Τα τερυϊαγ οἷοβε οὗ ἴῃς 
ΒἴΟΙΥ ; οἵ. 35,--- 23. σοά εμδάμεά 7αδέπ}) ἰὰ τῃ6 βίουγ ἰἰ56]7 νὰ 
μᾶνα υηϊΐοττηϊγ γαλευεά, ἴῃς υϑὲ οὗ Ξρλϊνε θτα [4}}15 ἰῃ νγ6}} 
στῇ τῃ6 ὨΥροιμ 655 ἴπαὶ τῆς βυδ)]υραϊίοη οὗ [6 Ὄρργαββοῖβ, ψῃϊ ἢ 

5 ἃ βἰαπάϊηρ ἰδαίαγα ἰῇ ἴῃ6 οἷοβε οἵ [6 5ἴογίοβ οἵ ἴῃς ὑπάρε5, 
εϊοηρεά οτίρί μα! ν ἴο ἴῃ6 ρτσαρτηδίίβιῃ! οὗὐ Ε ; 2.2. ἰδ ῥτε- 
Βευϊετοποηῖο. Τῇδ νασιδίίοηβ οὗ ἴῃς νεγβίοηβ ἤδγε, ΠΟΈΥΟῚ, 

ταᾶκα ἴδ βουηθνηδί ἀουδτι] νη θῖμοσ γαλευσά οὐ Ξρρλένε 5 ἴῃ 6 
οτίρίηδὶ τεδάϊηρ, ΕῸΣ ἴῃς νεῖ ἰῇ δοῖϊνε σοηϑβίτιοτίοη οὗ, Ἀϊ. οὗ 
Νεῖ. 9 τ Οἢγ. τη} ---- Αἴηρ 9,7 σαπασπ ν.5.3 (Ὁ) ; ἴῃ τῇς 53ἴουγ 
56] ἢς ἰ8 οδ]]δά- ζέμσ ο΄ ἴαξον (ν.; 8εὲεὲ οἡ ν.ἦ). ---ῷ4. 71ε 
λαπά 9 Πεγαεί δογε ἀκαγ(δ7 απά λαγξγ οπ γαδίμ] οἴ. 45 (Ὁ). 
Τῆς τεϊδίίοη ἰπ ν Ὁ ννγὰβ σοι ρ εἴ εἰν τενεῖβεα. -- ΤῈ “εν παν 
ἰεεογεά ͵αόίη ζέηρ 97 σαπααπ αἰϊορείλεν]. --- ΤῊ 6 σΠτοποϊορίοδὶ 

Ὠοῖα Τοτγεϑρομάϊηρ ἴο 3} Ὁ ὅζο. 5ιἰδηἀ 5 ἈΠΡΠΑΙΣ δὶ τῇς επὰ οὗ 
οἢ. 5. 

--28. οπὺκ 2}.] ΘΒΟΝ ὁ θεός, ΑἸΔῈ αὶ κύριος ὁ θεός, Ὁ κύριος, Ἐ, Ῥευ, Ζ. 
Υν ΝΟ. -ἶ2ά. προν αὔθ. .Ἴ9}] ἄουθ]ε αὐβοϊαῖς οὐ]εςί, [τς βεοοπὰ Ὀείηρ 

8ῃ δἀὐεοῖϊνε; 1 5. 1419. 2.8. ̓ι8ῖ, 8εςε ϑιυά,, Ρ. 489; Οε5.3 8 113. 3 ἢ. 2. 

Τῆς τηογα! τν οὗ 46}᾽5 ἀδεά, ὄἜνθῆ τῆοσα ἴθδη [δῖ οὗ Εμυά, Πᾶ5 
Ὀεδη ἴῃς βυθ)]εοὶ οὗ ρτεδὶ βεαγοῃϊηρβ οἵ ἢεατὶ διποὴρ ἴῃς δροϊορίβῖβ 
ΠΟ Πᾶνε ἔεἰς ἰδ ὨΘΟ ββασΥ ἴὸ Ἰυάρε ἴτ᾽ Ὀγ ἴῃς 5βιαπάατγὰ οὗ δρβοϊυῖΐα 
οἴ ἶο5, δηὰ ἴο 750} Ὁ ἴἰ ἴῃ (αὶ ἔοσαῃ. Ὑπαὶ ἴῃς ἱπβρίγθα ργορμεῖ- 
655 5Βῃου! εχίοὶ [46] ἴοσ ψνβαῖ, ἰῇ 41} [6 οἰγουτηβίδηςεβ, θθαγα ἴῃ 6 

Δρρεάγσδηςε οἵ ἃ οδοῃοσουβ ταυγάει (ς᾽ οὗ 5.3), 15, οὗ οουζβα, 

τὰς ξιεδίεβι αἰ βου οὗ «11. γε πεδρὰ τοὶ ἴο]ον ἴλεθς ἰηΐετ- 
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Ῥτοῖειβ ἱπῖο ἴα τηογαββ65 οὗ σδβυ βίγυ ἰπῖο ῃΪοἢ δὴ πῃ ϊβίογίοδὶ 
ἰάδα οὗ τεϊϊφίοη δηὰ τενοϊδιίοη ἰοδάβ ἴθ. Τὸ 7υϑγ τῇς ἀδεὰ 
ὈΥ ἴδε ϑἰαπάαγάβ οἵ (ῃηγιβιίδη τπογα] τυ, ἰδ 15 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ἰοῦ 
τῆοβα βἰδηάαγάς ἴο ἴῃς ἰενεὶ οὗ ἴῆες ἀεεά. ὅεεὲ Αθαγῦ., ἃ 1.8.) 
ϑοδμη. (φω. 16), ἀηά ε5ρ. Βδοβιηδηῃ, ὑ. 288--207, ψΒετα δα! οηδὶ 
Ἰτοταῖαγα Μ}}} θῈ ἰουπά. 

Υ. Τιο ΤΥΐπηιρμ] Οἀθ. 

Γιτεβαάτύκε." --- , Ε᾿ Βοδηυζτεν (1775), ἴῃ 2 έσεεγίαδομες ῥλέδοϊορίεο- ἐγ δεαε, 
1790, Ρ. 36-96; οἵ. 1. Β. ΚδὨϊετ ἴπ ΕἸΟΒΒοτπ 5 Αεῤεγέογέμηι, νἱ. 1780, 

Ῥ. 163-172, χίϊ, 1783, Ρ. 235-241; Ἠετάετ, ϑγέοε ας δέμαάϊενε ἀενγ 7 .λέ- 
οἱοσὲε δείγεερά, τ78ο, Οεἰτέ αἱεν ἀδόν. οέξῖφ, 1783 ( Ἡγεγξε, εἃ. ϑυρμδη, χ. 

Ρ. 77 8..; χὶδ, Ρ. 172 8.); Κ΄ ΝΥ, 7υ5ι1, Μαοραί- σεσάησε αεγ ὔεδγᾶεν, ὃ. 
1816, Ρ. 210-312; α. Η. ΗοἸϊπιαπη, ον» παγίς ῥλὶ οίορίεο- ον ἐδέσες ἐπ 

Οαγπῖοε Δεύογας, τι818; ἘΚ. Ὁ. Ο, ΚονΡίηβ, “Τῆς ϑοὺρ οἵ Πεβοσδῃ," Δδέδὶ. 

ϑαςγα, τϑξξ, Ῥ. 597-642; [. ΝΥ. Ὠοπαϊάβοῃ, )γα:ἀαν, τ8ς4, Ρ. 237 Η., 261 Β..; 

Ἑ. Μεῖες, Ζϑδοντείσεειρ μνα Εγἀἰᾶγερρερ ἀες Φεύόογα- δέδαρς, τ8599; ἐ Ο. 

ἩΠΠρες, 26: Φεῤογαἀ- } φα ὀεγτοίσί πα ἐγ ἰᾶγί, 1867; ΕΑ. ΒίςΚεΙ, ταν- 
τρεέηα Κ΄. ΤΊ. νεοίγέος, 1882; Φέελιερροι ὐδγ Πεῤγᾶεν, 1882; Α. ΜάΠοτ, δας 

2εα ἀργ Φεόογαλ, 1887 (“ Καὔπίρβθεγρεν διαί ει," 1. Ρ. 1-21); Μ. Νεῖπεβ, 

“1,5 οδπίψυς ἂς Πέδθογα," ΚΖ. χχίν. 1892, ρ. 52-67, 225-2ςς; Ο. Α. 
Οοοῖε, 746 Αείονν σπα ϑορρ οΥ Ζεόογαλ, 1892; (. Νίεδυδτ, Κεγεμεά 
εἰ»εν Αρεονίοἠα ον ες Φεῤογαδϊεαξς, 1804. 

Τῆς ϑοηρ οὗ Πεδογδῇ ἰ5 δῃ ερίηἰκίδη οάβ δὶ ευγαξίηρ ἴε νἱοίουν 
οὗ τῆς Ι5τ86 1165 ονοσ ἴῃ6 (δῃδδηϊΐοβ ἤθᾶσγ Ταδηαοῇ. Αδεσ δῃ 
ορδηίΐηρ ϑβίγαίῃ οὐ ργαῖὶβα ἴο Ὑδῆνι ἴοσ ἴῃ στεαῖ ἀε]ϊνεσάπος 
(ν.55) τλε ροεῖ ἀεβογῖθεβ τῆς 5ϊδῖς οὗ τπϊηρ5 ψῃϊοῖ ργεοεάεά δπὰ 
Ῥτονοκαά τῇς ψὰσ (ν. 5). Μεῖβε "3, στ 115 ἱηνοσδίίοη οὗ Πα θοσγδἢ 
δηὰ Βασγακ, ἰεδὰβ ονοῖ ἴο ἴῃ [βγϑϑὶῖτα στἰϑίηρ ; ἴῃ 6 {ρὲ 5. νης ἢ 

ἴοοκ ρατί ἰπ ἴπ6 ρἱοτίουβ βίγιρρὶα τεοεῖνα (Ποὶσ τπλθεὰ οἵ ρῥγαΐβε 
(ν.}" 55. 18) Ὁ ΜΏ]6 τερτόδομεβ δηὰ ἰδυηῖβ ᾶτα ἢδαρεάὰ ὑροη ἴποβῈ 

Ὡς ΠεΙὰ δἱοοῦ (ν. 5.1), ὝΠεη [Ο]]ονβ ἴ[Π6 ῬδῖΠ16 1156} δὰ πε 
τουῖ οὗ ἴδε ἴοε (ν.5. 3), δηά τε ἀδαῖῃ οὗ (με Ηγίηρ Κίηρ ὃγ ἴδε 
Βδηά οἵ 746] (ν.3. 5). Τῇε δηχίεῖν οἵ ϑίβεγδβ τηοῖμεσ 85 ἢΐβ τευ γη 
8 ἀεϊαγεά, [πε ἐχρεοίδιίοη οὗ ᾿ΠυΡἢ δηά 5ρ0]], ἢ ἢ 15 ταϊβεὰ 

ΦΎΠε οἷάον ἰἰϊεταΐατε, ἴο ἴπε Ὀερίπηΐϊηρ οὗ 15 οεηίατγγ, ἰῃ [υ51], λ᾽αδίοπαί- 

Οεεἄνρε ἀν Ηεόγᾶεν, ἰὶ. τϑιτ6, Ὁ. 217-225; 5ες αἷἰϑὸ Βαοῃπιδῃη, αἰ ὐεάζεγ, Ὁ. 298-- 

301; Εευ55, Οεπελ. ἄ. Α.7., ᾧ τοΣ. Οηὶγν 126 πιοϑβὶ ἱπηροτίδηϊ {1165 ἄγε φίνε δῦουε, 

Ἐ 5ες δ]5ο ἰς ΟεσεΆ. ἀρ βοεί. Λα ον’ δέ εγαίμν (εν “τεὸν ἄεν, τϑ56, Ὁ, 70 ξ- 
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ἀραΐῃ ΟὨΪΥ ἴο Ὀς τῇογε γι! ν ἀἰβαρροίηϊεά, ἔοττα ἴῃς ἱταρὶς οἸἰπλαχ 
οὗ ἴὰς ροεπὶ (ν.33.), νῃϊοἢ ἐηᾶβ ψῖἢ [ἢ 6 βἰγαίῃ : 

“80 Ρετίβἢ 4}1} [αἴης ἐπεηιῖςβ, Ο Ὑδαν "ἢ 

ΤῊΣ πιονειηεηΐ οὗ ἴῃς ροδπὶ ἰ5 [Ὡτουρῃουϊ 5ιγαὶ τ οσιναγὰ δηὰ 
ῃδῖυτα!. [Ιἱ 5εἰβ Ὀεδίοσα 5, ἢγβὶ, [με ϑἰϊτυδιίίοη Ὀείοσε ἴτε σανοῖῖ ; 

βεοοηά, ἴῃς τίϑίηρ οὗἩ ἴὰ6 {|δε5; τηϊγά, [πε νἱοἴοτγ δηὰ [15 βεααεὶ, 
τῇς ἀεδιῃ οὗ δίϑετα. Νοῖν τ Πϑιδπάϊηρ πηδὴγ Οὐβουγίτῖε5 ἴῃ ρασίσυ- 
τβ, δββϑρεοίδιγ ἴῃ ν. 15 15. τῇς πιδίῃ ἴθηοσ οὗ ἴῃ 6 παγγαῖϊνα ἔγοτῃ ν.᾿5 οῃ 

5 βι ΠΠἸοἰ ΘὨΠν οἶεατ. ΤΉ 58π|Ὲ 8 ἔπιε οἵ ν.57, θαϊ ἴῃ [ἢ ἰπΐογνθη- 
ἱπρ νεσβοβ (5) τῃε αἰ βῆου 65 ἀγα 580 δοουτηυϊαϊοα τῃᾶΐ 1ἴ 15 ΒΑΓ Ϊν 
Ῥοββῖθ]ε ἴο θ6 βυγε Ἔνεὴ οἵ [6 ρεῆθσαὶ 5θεῆβ86 δηᾶ Ἴοοπηδχίοη οὗ 
τῆς ραββᾶρθ. εγβθ᾽ βθεῖῃβ ἴο γοϑυτης ἴμε ἱπαπλε οἵ ν.ὖ, ἀπὰ τῃ6 
ἀἰϊδειηοιν ταασκεὰ πον θαρίπηϊηρ ἰῃ ν.} βῆονβ δ ἰεαϑὲ τῃδὶ ν. 
τηυβὲ Ὀε Ἰοἰπηεα ἴο ἴῃς ρῥγεοεάϊηρ. Ὑα ᾶνβ ἴῃ, 85 ἴῃ 6 ῃδῖυγαὶ 
αἰνίβίοῃβ, α. ν.5.}}, ὁ. νι 518. ς. ν 8. ΤΏ σοπποχίοη Ὀεῖνεεῃ 

ὁ. ἀπὰ ς. 15, ἔτοπιὶ ἴῃ6 παίυτε οὗ ἴῃς τηδίζεσ, οἴοβεσ ἴδῃ Ὀαῦνθθῃ 

α. δηὰ ὁ., Ὀυϊ 1ῃ15 5 ποῖ ἃ βυβηοϊεηϊ σεάβοη ἴοσ αἰνἀϊηρ [ῃ6 ροθτι 

ἰηῖο ἵνο, ἃ Ηγπιη οὗ Τμδηκερίνίηρ (ν...}1) ; δηὰ τῃε ὙΠυηρΠαὶ 
Οἀς (ν.}55.)." Οἱ ἴδε Τφοπίγατυ, ν.5}} ἔοσπὰ ἴῃς παίυγαὶ δηὰ ἰηα15- 
ΡΕΏΞΔΡΙε ἱηϊτοάποιίοη ἴο ἴῃς Οἀε. 

Τῆς οὔβουν οὗ τῃ6 πάαϊα οὗ ἴπεὲ οὐἀε νὰβ σετηδυκεὰ ὉΥῪ 
Τοντ. [15 οὗ αυϊε 4 ἀϊβεγεης πδΐαγε ἔσοπι τς αἰ που 65 

ΜΠΙΟἢ να Θησουηῖεῦ ἴῃ ἴῃΠ6 ορεοηΐηρ νοῦβεβ δηά ἴῃ ἴῃ Ἰαϊϊοσ Πα] 
οὗ ἴδε ομαρῖετ. ὙΠεβα ἅττα ἀπε ἴο οὐὖγ ἀείεοϊνε Κηον]εάρε οὗ 
[15 νΕΙῪ ἀποίεηϊ ροοίίοδὶ ἰδηρυάαρε, δηά δἤεοϊ ραγιουϊαγ νογὰβ οσ 
Ῥῆγαβαβ πτποὰὺΐ ργονεηςηρ Οὐγ αηἀεγϑιδηαίηρ [6 ρεπογαὶ πλεδηϊηρ 
οὗ ἴμε ραββᾶρε. [Ἃ}η νι, οη ἴῃ6 οἴμεγ μαηά, ψῃϊ]ε οἰαυβεθ μδσα 
δηὰ ἴῇσετα αὶ ρ]δίη δηουρῆ, ἴΠ6 ψνῆοϊα 15 υηϊπιε! !ρί 6 ; ἃ5 15 
ΒΡΕΓΑ θυ πάη ρτονεα Ὁ ἴδε τταηβ]αιίοηβ νἰοἢ ἅτε ρίνεη ὉΥ 
ἴῃε σοπιηεηϊδίοσβ. 6 σδηποῖ ἰδγ 1ἢϊ5 ΟὈβουΓΙΥ ἴο ἴῃς ομάᾶτρε οὗ 

τῆς δυΐμοτ, ψῃο ἴῃ ἴῃς οἴπεῦ ραᾶγίβ οὗ τῇς ροξίῃ νψτίξεβ οἰ θαυ δηᾶ 
αἰγεοσῦγ, Ὀαϊ τηυδὲ ἰηίογ (μα ὉΥ βοῖηὴβ δοοίάεηϊ οὗ ἰγδῃβι 5590 ῃ 

ΦΈΜΝΩΙά, Φέολδεν αἰ. Α΄. ΒΆ, ἰ. Ὁ. 186 Η, ἙἘννα]ὰ βυρροβες ἴπαὶ τῆς ΟὐἊ νῶβ8 οοϊ- 
Ῥοβεὰ ἴοσγ ἃ αἰδξεγεηῖ οοοβϑβϑίοῃ ἔτοπι ἴῃς Ηγπηη ; νἷς,, ἕοσ τῆς τἰαπηρμαὶ ὑγοοεβϑϑίο 
ΜΚ Ῥεγθδρ5 ου ἴδε ἐνεηΐῃρ οὗ ἴπε βαπιε ἀδγ." 

Ἧ Δὲ :αργὰ ῥοεεὶ “ήεόγαεογμνι, Ὁ. 274: “ Μεάϊΐα, υἱ γετυπι ἑαϊεατηυτ, οὐβεάεγυμ 

Βαυά εχίσυδε οὈβουτί(αἴε5, πηυϊταπη οοίε πες Οαστηΐηΐβ ρου υαἀϊηΐ, πες ἕαοὶὶς 
αἰπεοίραηάδε, πἰϑί υρετγίοσ Ὠἰϑίοσίδθ ὼχ δοοδάεγεῖ." 



ν. 129 

(ἢεθε νεσβθβ ἢανε βυβετεὰ ρεου αγῖγ. Ιτ ψουἹὰ βεετὰ (Πδῖ, ἴῃ ἃ 
τηδηυβοσίρὲ (σου τ ἢ οὐὖτ ἰεχὶ 15 ἀδβοεηάςεά, [ἢ]5 ρδοθ δά 
Ὀεσοπα ἴῃ οοά ρατὶ Πρ 0]6. Τῆς δοῦρα Ψψῆο οορίεα 1 τηδάς 

ουξ 85 τηυοῦ 85 ἢς οου]ά, Ὀιι τνγὰ8 ποῖ δἰνγαγβ βιισςαβϑίαὶ! ἴῃ σεσονοῖ- 

ἰηρ τῆς ναηϊδῃεα ἰεἴῖετβ. Τῆς οὐβουγίγ οὗ ἴῃ6 ἰοχῖ ἴἢυ.5 ἐ5:4 156 
νου ἃ πδίυγα!ν Ὀεοοῦης ἃ ἐγεϑῇ ϑοῦγος οὗ οοττυρίίοη. ΤῊϊ5 οοτῖ- 
τυρτίοη ἰ5 ἰῃ τῆς τηδίη οἱάδγ ἴτῃδη ἴῃς Οτεεὶς ἰγαηβίαἴοσβ, νῃο ἰῃ [ἢ 6 

ψοΙβὶ ὈΪάοο5 τοδα 5: 5:δητα! ν ἃ5 γα ἀο δηᾶ τῃογείογε γίνε υ8 
Μ6||6 μεὶρ ἰοναγὰ ἃ χεϑιοσαϊΐοῃ οὗ ἴπε ἰεχι." 

Οπτο5 μάνα Ὀδεδη αἰπηοβδὲ υμδηϊτηουβ ἰῃ δἰ δυϊηρ τῃ6 Οάδ ἴο ἃ 

ΠΟΠ ΕΤΊΡΟΙΆΑΓΥ, δηά ἃ ματι οἰραπὶ ἰῇ ἴῃς ρἱοτίοιι5 βίτιρ ρα ψῃϊοἢ ἰΐ 
ςεἰερταῖεβ. 80, ἴο τβακε Ὀυΐϊ ἃ 5ἰηρίε αυοίαϊίοη, Κυξδηεη ντὶζεϑβ, 

“Ἑοχα δηά σοηΐθηῖβ Αἰ Πἶκα ρτονα ἴπᾶὶ 1 15 ΠΡΏΓΥ ἀβοτ θεὰ Ὁγ 4]} 
ςοπιρείεηϊ ᾿πᾶρεβ ἴο ἃ σοηϊεπηρογαῖγ." ἡ ΤῊΪβ σΟηΒΘῃ515 [85 τε- 

σον θδδ ομδιϊεηρεά Ὀγ ϑείηεοκοε ᾧ δηα ἐβρεοδὶν Ὁγν Μδυτίςς 

Μογηθβ, ὃ Ὀαϊ ποῖῖῆοσ ἴῃ6 τηοῖηοαβ ἤοσ ἴπ6 σοπο]υβίοηβ οὗ [656 

οὐ τἰοβ βᾶνα σοτησηθηοα {Ποτηβεῖναβ ἴο ΟΠΕῚ βοῃοΪδβ. 

ϑείΐῃμεοκε, ννῇοβε σγοῦὶς ἱπ ρεποαὶ ἰ5 τιδσγεὰ ὉΥ ἃ ρενειβε ἐοπάπεββ ἴοσ 

Ῥαγδάοχεβ, ραίμεγς ἔτοτι ν.Ἱ (παΐ τῇς οἷς ννὰβ ποῖ ντϊτεη ἴο ςεἸερτγαῖε ἴῃς 

νἱοΐογυ ονεσ ϑίβεγα αἱ αἱ]; Ὀαϊΐ, 'κε Εχ. 15, το ἐποουγαρε ἴδε δυῖῃοτ᾽ 5 οοπίετη- 

Ῥογαγίεβ ὉΥ χει πάϊηρ ἴμετ οὗ ἴπε ρτεαῖ ἀεεάβ οἵ Ὑδῆννοἢ ἰπ Ἰοπρ Ὀγ- βοῦς 

ἄδγβ, ἤδη ἴῃς ἐπεπιῖεβ οὗ 1β8γαοὶ νγετε 30 ἔδαγί ἢν ραπίβηεα ἴπαΐ τοῖ οπε οὗ 

τλδπὶ ννα5 Ἰεῆ. Τῆς ἰάεδ οὗ Υδῆνεῆ᾽β οοτΐηρ ἔγοπι Εάου (ν.5) 18 ἱποοῃοεῖνα- 

ΌΪ]ε ἱπ δηοϊθηϊ {ἰπιε8, ἰ 15. ράσα!εὶ ἴο 15. 63 ἀπὰ τεΐεγβ ἴο ἃ [υἴαγε ραγουβία:; 

ἴδε οο]οβ5α] Ἴχαρρογαϊίοῃ οὗ ν.30, “" ΤΏΕΥ ἰουρῆϊ ἔτοπι ἤεάνεῃ, ἴῃ 6 βἴδτγβ ἰπ ἴῃ εἷς 
οουγβα5 ἰουσῃϊ ἀραϊηδὶ ϑίβεσγα, σοσγεβροπὰϑ ἴο ἴδε ποίϊοῃβ οἵ Ἰαΐεγ {ἴπλε8, δπὰ 

ἷ5 ἴο Ὀς οοπιρατεά ψ ἢ 05. 10}35.:Ν, νδ (74ε] ἃ Ἰυάρε) ἀδπὰ ν.}" (“ ΕΡὨτγαΐπι, 
ὙΠο56 τοοῖ ἰ8 ἴῃ Ατηδ εἰς," οἴ, 1218) σοπίαϊῃ πιίβία κι ε8 ὙὨΪΟὮ ἃ σΟὨ ΕΠ ρΟΓΑΥΥ 

5 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἔενγ βοῃοϊδγβ ψουἹὰ πον ἄστεα ἢ Ελναϊά (Δ ολέεν, ἱ. Ῥ. 178 π.) 
δηὰ Ε. Μείεν (Λιαἑονκαί- 2 εν ἀμ ἀν “ἰεὸν εν, Ὁ. 89) ἴῃαι (ἢε ἰεχὶ οἵ ἴῃς ροἊπὶ ἢδ5 
Ὀδδη ἰγϑηβεη εἀ ἴο 5 5 Ὀ5ἰΔη τ }}γ ἱπίδοῖ --- ποῖ ἴο πιεπιίοη ἴῃς τηοτε Ἵχίγανασαηϊ 
ποίίοῃβ οἵἉ [15 ἱπῃιρεοσβὈ!  γ επιεγίαϊπεά, 6... ὉΥ Βαοῃπιᾶπη (ρ. 517 3). Αὐυρυκῖ 
Μάεν (ας Ζέεά ἀεγ Φεῤογαλ, 1887, 1. 81.) μδ5 ργονθὰ, οὐ ἴῃς Ἵοηίγαγυ, ἴδαι ἴῃς 

φοτγαρίίοη ἰ5 ἐχίεησίνε απὰ ἀεερ-ϑεδίεά. ΔΝ είθεσ ἰὶ αἰϑθὸ ἰς Ὀεγοηὰ 4]} τε πιθαν, 
ἷς ἃ ιεβιίοη δουϊ νῃϊο ορίπίοπβ ν}}} ἀἰθθετ ; 5εε, οὐ ἴῃς οἵποι οἰάς, Βυάάς, 

Αἰολε. μ᾿ δάπι., Ὁ. Ἰο2--Ἰο4. 

1 2 0ΟΒ, ἱ, Ῥ. 346: 30 αἷἰβο Ψαῖκε; ᾿νε. Οονηρ., Ὁ. 222 ἴ.; Ἐευβ5, ΟΑ Τ. ᾧ τοσ; 
8. Ο ΠῚ. Ρ. 1)8. ϑρογδάϊο ἀουδίς οὗ οἱάεγ βοῃοΐαις (ες ᾿Μεῖϊε ἰῇ 1817, --- αῆει. 
γεατὰ 5 τεϊγαοίεα, --- Ηδτίπιαηη, Εδάϊρεγ; 5εε Βδ., Ὁ. 510) νγεζγε νυἱϊῆοαϊ ἰηδιεποα. 

Ζ Οεελ. 4. Ψοίδες Πεγαεί͵ ἱ. 1876, Ὁ. 243-245. 

ᾧ ΚΩ͂Ν. νἱϊ. 1883, Ρ. 332-338, ἀηὰ οἵϊεπ 5: Ὀϑεαυςηι]γ; δες θεῖον. 

κ 
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οουϊά ποῖ πιακο. ΤΉς ἰδῆρυαρε ἐχῃ οἱ 15 Αταπιδίβπιβ ἀπά οἴπεσ πηδιῖκβ οὗ Ἰαῖα 
ἁαῖς, εβρεοίδ!ν ἴῃς τοϊαϊῖνε τ᾽; ἴῃς βίγ]ς 15. ἀγεβοῖαὶ ; ν.}0, ἔοσ ὄἼχατηρὶς, ἰ5 “ἃ 

{ὶᾳιὰ ςοποεὶϊ οἵ ροπῖ-εχ!ϊὶς εἰπιεβ,᾽ τεπιϊπάϊηρ υ5 οὗ ἴς Ὀερὶπηΐϊηρ οὗ ΡΒ. 1. 

Εἰπα!γ, τς παπιεβ οἵ Βαγακ, 1δρίἀοῖῃ, ἀπά ρεγῆαρβ Ῥεδογδὴ πᾶνε ἂπ 

υππίδιοτίοαὶ τίη. “ΝΥε ἃτὲ ἰογοβὰ ἴο σοοποϊυάσ, ἱμογείοσο, (πα τῇς βίοσυ οὗ 

τῆς οοπῆϊοϊ οἵ αταῖκ δπὰ [εἰ ἀραϊηβὶ [αοΐῃ ἀπὰ ϑίβεγα ἰ5 ἃ ἱϊ οἵ οἱὰ Ηεὔγενν 

τγτῃοϊογ, ἰπ ν ΙΟἢ τῆς οἰοαπβίηρς δηὰ ρυτ γίπρ ρονγεῖβ οἵ πδίυγε, ἱπυπάοσ, 
Ἰφιιπίηρ, δὰ ἤαπις, ἀγα γγαγεὰ ἀραϊηβὶ ἴῃς πϊϑὶ δηὰ οἱουάβ.""" Μεγηεβ ἢ 

ςοπῖεεία τῆς ςοπμιιοη ορπίοῃ ἴμαὶ ἴπ 6 ρόεπι, σοτηρατεὰ νὴ τἢ τἢ6 ῥργοβα πᾶτγα- 
εἶνε (οἢ. 4), 5 ρτγεβεινοὰ ἃ πυμαθεν οἵ Ὠἰβίοτίοδὶ ἀεἰα!]8 ἀπὰ Ῥεαγβ ἴμε ἰγεβἢ 

ἐπηρτοδβ οἵ ἴῃς ονοηῖθ, Οπη ἴδε οοπίγαγυ, που σἢ ἴπε ῥγοβα βἴογυ ἰ5 ἰαῖε δῃὰ 

σχ ἑὴ 15. πυπιοτοὺθ. ἱποοπϑβίβιεποὶςβ, ἰξ ἰβ ἀγαννῃ ίγτοπι οἷδε βδουτοςβ, δπὰ ἰ5 

ἱπρηϊτοεῖγ δαροτίοῦ ἴὸ τὰς ρόοπι, [π ἴῃς ἐογπιοῦ, ΟἿΪΥ ἵννο {γε ἴακε μαζί ἰπ 

ἴῃς δἰγυρίε; ἴῃ ἴῃς Ἰαϊϊεσ [5 15 δχαρρεγαϊεὰ ἴο ἃ ῃδίϊομαὶ πιονεπιεπηῖ, 41] 

Ἰεγαοὶ ἰδ ορρτγοββοά, αἰπηοβῖ 4}} 1βδγδοὶ υαπὶϊε8 ἀραϊπβὲ ἴδε ίοεΌ δίασυς δηὰ 
ἱπασουτγαῖς ΡΠ γαβο8 δι οἢ 88 “πεν ροάβ᾽" (ν.8), “ἴῆς Κίῃρβ οὗ σαπαδῃ (ν.19), 

“τῆς τἰπις5 οἵ [46] " (ν.4), ροΐπξ ἴο ἃ ἀδῖε γεπιοῖς ίγοτῃ ἴῃς ενεπῖβ. Μοζγεονεσ, 

Ὀεδίάο5 οἷν. 4. ἴῃς δυΐμου ἢδ5 τηδὰς υὑβε οὗ οἴμεγ νγίἰπρβ νν Ὠ ἢ τα {Πεπιβεῖνεβ 

Ἰαῖς. Τῆς παπιὸβ οἵ Ταδπδοῦ ἂἀπὰ Μερίαάο (ν.}") τε ἴδκεῃ ίγοπι [υὰ. 1277 οσὗ. 
705. 1.231, τπαἴ οἵ Μοετοζ ᾧ ρεγβαρβ ἔγοπι ἴῃε βᾶπης ρβββᾶρε ἰῃ 705.; ἴῃε τεργθ- 

βεπίδιίοπ οἵ 1 απ δ5 βεϊ[ἰεὰ οὐ ἴπε βεαδοαγά (ν.17) σϑπ ΟἿΪΥ σοτς ἴγοτῃ ἴῃς 

ἀπ ἰδιοτίοαὶ μαγι του οὐἨ Ῥαϊοβιϊης ἴῃ [05. ὍΤὮς ροεπὶ τηυβὶ, ἰΠποτείοτγε, Ὀς ἰαῖετ 
ἴδδη τὴς Ἰαϊεβι οἰγαΐαπι οὐ 705. “1 ἴῃς ῥργοβε παιγαῖϊνε ἰ5 ποῖ οἱήογ ἴἤδῃ ἴῃς 
φ(ἢ οεηῖ. ΒιΟ., ἴῃς βοηρ ρΡυϊ ἰπῖο (ἢς πιοιτἢ οἵ {πε ργορῃεῖεββελι σε πιὰν νἱΒ- 

ουἵ πιεπίϊαιϊίου ς ἰαἰϊο ἃ σε πίαγυ οὐ ἃ σδηζυν ἀπά ἃ Πα] ἰαῖον." Μ. Ψεγηαϑ' 

βηὶ οϑιἰπιαῖο 5Π4}} υς ρίνοη ἴῃ Ὠΐβ οὐγῃ νγοτὰβ: “Νουϑ ἀΐβοῃβ ἄοῆς ἀὰ σπδπηῖ ἀὰ 
Ῥέδοτα 4ὺς οοβῖ ἀπο ἀὐυντα ἐπιϊπεπιοπί ατγίϊῆςε!]α, ἀοπὲ αυεϊαυς5 τἰγαάε5 
ἐϊοηυοπῖοβ οὐ Ὀγ]ϊἰαηϊοβ πος ρευνοηῖϊ Ρ88 ἀἰβδιπηυϊοετ ἰς νἱὰς." [Ιη 5 ἰδῖοσ 
διιὶοὶοβ ἴῃ ἴῃς Αἰόῦμε ἐς ὀΐμαες ἡμέυες, Μ. Νέτπεβ γεϊϊογαῖεβ [15 οτιἰςϊβαι δὲ 

Ἰεηχῖν, ἰθ σοπποχίοι ἢ ἀη Ἔχροϑιτου οὗ πε ομαρῖεγ, ἀμὰ δά ἀβ δὴ εἰδθογαῖε 
διζυπιοηῖ ἔγτοπι ἴῃς ἰδῆρυαρε οἵ ἴπε ροςπι, ν ϊοἢ, 80 ἔα ἔτοπι Ὀεΐπρ ατομαῖς, 

Ῥδιδι εἰς ὰ [πτουρῆουϊ Ὦγ τπαὶ οὗ ἴῃς Α'εὐμόήρεγ ἀπὰ οἴεῃ οἷν ἴπεγε; 50 τμδῖ 

τὰς Ἰἰπραϊδιῖὶς ονίἀεπος αἶϑο Ὀτίηρβ ἴῃς ϑοὴρ οὗ Πεθοτδῇ ἱπῖο ἴῃ 6 σοπιρδην οὗ 
ἴὰς Ἰαϊεϑὶ θοοκ5 οὗ ἴδε ΟΤ. ὃ ΙῈ ἰβ ἱπιροββίδ]ε ἤετγε ἴο ἐχαπιΐπα ἴῃ 5 ἀγραπιοηῖ 

ἦῃ ἀεῖα!!; 50 ἔα δ8 ἰϊ βεὶπὶβ ννοσῖῃ ῃϊϊς, ννε 5Π.4}} ἴακε ποῖϊος οἵ ἢὶβ οὔβεγνα- 

ΦᾺΑ πηγι σαὶ ἱπιοτργεϊλιίοη νὰ8. δα οῦ ρίνεπ το ἴῃ6 ῬοἊπὶ ὉΥ 51εἰπίῃ4] (“ Ὁϊς 
ϑδρξὸ νοῦ δίπιβοη," Ζοδεαγ γὼν ΕΓ δλεγβεγελοίοσίε, ἀν5ονς, ᾿ὶ. τ862, Ρ. 164), Ὧο 

δηάς5 ἱπ ᾿ενογαῆ ἂπὰ 7δεἰ ἴῃς Ὀεπεβοσπὶ ταὶη-οουάσ, ἰπ Βαγαῖς ἴῃς ᾿ἰσῃϊπίηρ. ΤῊϊ5 

χρ᾽ αηδίίοη νὰ5 δαοριςα αἰσὸ Ὀν (ο]άσίπεν (2 εγ λϑέλος δεὲ ἀέπε “ήεδγδενη, 1876, 

Ρ. 1όῶ τὸ λήνέλοίορν ἀεον ’ ἐὰφ δίεόνγειος, 1877, Ὁ. 2:6). 
ΧΗ ΔΟ νὶϊ. 1883, Ρ. 335-338; δγυέωι: ἀ᾽ Αιπίσῖγε μέτθο, 1880, Ρ. ττοὸ π.; ΑΚ. χὶχ. 

1880, Ῥ. ὅς ἴ. -- Ξεσαις διδέφκνει, τϑοι, Ὁ. 163-τός ; ἤπδ]ϊν, ΚΕ χχίν. 1892, Ὀ. 52-67, 

88ς-2ςς. Ζ Ρτγοϊναθὶν Μεγοῦ, [08. 1238 οἱ, τ}. 
ᾧ 866 ἴδ ξυτατοδιγ, λς., χχὶν. ᾿. 249 ἴ, 

Ὡς 
᾿ 
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τἴοπβ οὐ ἴῃς ὑδᾶσε ἱπ ἴδ6 οτἰτἶοα] ποῖεβ θεῖον. ἩΗΐτα ἰξ σδῃ ΟΠ Ὀς 544 ἴῃ 
βεπετγαὶ {παΐ, 5ὸ ἴδ 85 Μ. ϑεσπεβ δοσυγαδίεὶν βἰαῖεβ ἴῃς ἔδοϊβ, ἴμεν ἀο ποῖ ᾿υ 51 

διῖ5. σοποϊυδίοθβ. Βυϊΐ ΡΒΙο]ορσίςαὶ ἀκρίβεια ἰ56 ποῖ Μ. Νετπεβ᾽ βίγοηρ ροϊηϊ, 

δηὰ Ηἰβ8 βἰαϊειμεηῖβ ἅτε ἔγεαυςεπε πιοϑὶ ἀδοερίϊνε Βα] -ἰγαῖ 5. Εοτ ἐχδιρὶς, 
““αγαρὴ (ν.31) 5 εχρ]ίφυς ρᾶγ 1 Αταπιέεη," βυρρεβῖβ [βαϊ ἢ) ἴῃ [58 56 π56 ἷ8 ἃ 

ἀἰϊπιϊποι νεῖν Αταπιδὶς ψοσὰ, ψῃεγεῶβ ἴῃς υβε οὗ ἴπε νψοζγὰ ἱπ ἴῃς ϑοῃρ μδ5 

του οἴοβεσς Ῥᾶγβὶεὶβ ἰπ Ασδῦὶς. 

Τῆε τεργεβεηϊδιίοῃβ οἵ ἴῃ 6 ϑοηρ ἄρτθα ΘηΓ γεν τ τ ἴῃ 6 Ὠἰϑιοτί- 

οδὶ 5βἰτυδίίοῃ, 50 [ὯΣ 85 Ὲ ἃγὲὲ Δ0]6 ἴγοϊῃ ΟἿἿΓ ὙΟΣΥ 5οδηδν τηδῖογ8 }5 
ἴο τοοοηῃβίπιοι ᾿ς. γε ἀεῖεςσξ ἰῃ ἰξ ἢοῃα οὗ ἴπ6 δηδοῃγοηϊβιηβ ὈΥ͂ 

φΒ ἢ ἃ Ἰαῖοσ τ τα 50 Θαϑιὶγ ὈεΊΓΑΥ5 ἢ5 Οὐ 98 ;" ΠΟΙ ἀοε5 ἴδε 

ΔΓΔΟΒΡΒοσς ρεσβρθοῖίνε οὗ ἴῃ6 ῃδιταῖϊνε ἱπάϊοδία ἴπαὶ [ῃ6 ντίϊοῦ 

βῖοοά αἱ ἃ ἀϊβίδηος ἔτοτῃ ἴμε δνεηῖβ ψῃ]οἢ ἢ6 τοὶαῖθθ. [{ Ἔχῃ 15 
ποίτῃογ ἴῃς ναρίιθηε85 Μϊοἢ 15 ἴῃ6 ἢτγβί γϑϑυὶὶ οὗ ἴῃς ὈΪυττίηρ οὗ 
ἀοῖδιϊα ἴῃ ττδάϊἰοη, ποσ ἴμ6 τι βοίαὶ οἰγουτηβίδῃ 4} }γ συ] ἢ πλαγῖκϑ 
τῆς ϑιρθεχυθηΐ δἴζειηρί ἴο τεοονεσ [Π6π|. Τῆς ἱπιργαββίοη οὗ 

τοδὶ! γ ψνμίςἢ ψὰ τασεῖνα ἔτοπὶ ἴῃ6 Οὐδ ἰ5 Πασάϊν ἴο 06 ραγδὶ]εἰθὰ 

ἰῃ δἃποίμεσ ροεῖὰ ἴῃ ἴῃς ΟἹ Τεβίαπιεηῖ ; δηὰ ἃ σοϊῃραγίβοῃ σὴ ἢ 
οἴμεγβ, Ἔβρθοῖα!ν ἢ τη 6 ϑοηρ οὗ Μοβαβ (ἔχ. 15), ἴῃς βυδ)εοϊ οὗ 
ΜΏΪΟἢ Πᾶ5 (Π6 ρτθαϊεδὶ γοβοηθίαπος ἴο ἴπῃ6 ϑοηρ οὗ Περοσδῃ, 

ΒΙΓΟΏρΊΠΘΩ5 [15 ἱπηργεϑδίοη. Σ Ὑῆθ56 Τοηῃδίἀδγαϊϊοηβ ἤᾶνε οὗ 
οουζβε πὸ ψεῖρῃϊ ἢ τἴῃο5ς6 ἴο ψγῇοτω ἴῃ6 Ῥοστ ἰ8 “" δΔῃ δηλ] ΠΥ 
δι βοΐαὶ τγοτὶς,"" (ἢς τῃδιοσὶς οὗ ψῇϊο, 15 βοπηδῖίπηεβ ἱηρεηίοιβ δηὰ 

οἰοφυσηῖ, βοιηειίτηςϑβ βιγαϊηεα δηὰ δεοϊςά. 8 Αραϊηβὶ βῃςοἢ δϑίῃμοῖς 
)υάρεταεηῖβ [Π6Γα 18 Ὡ0 διραυίΐίηρ. 

Τῆς ῥποιῖν οὗ τῆς Οάδ ἴο ἴῃ6 Ῥγοβϑα παγγαῖίνε ἴῃ οἢ. 4, δηὰ ἰΐ5 

ΒΡ οτοσ Υ ἴῃ Ροϊηϊ οἵ Ὠιἰβίοτίοαὶ ἐγαῖϊῃ, ἀρρεαγ ἔσοπι ἴῃ6 σοτωρατσί- 

4Α5 ψ Ὦδῃ, ἴὉΓ ΘΧχαπΊρ]ς, ἴῃ ἴῃς “ ϑοηρ οὗ Μοβεβϑ᾽" (Εχ. 1:5) [βγαεὶ ἰ5 δἰγεδὰγ 

Θϑι δ σε ἰῃ Οαηαδη (ν.1δ4.) δηά -- 1655 ν. 170. Ὀς τε)εοϊεὰ δἃ5 δὴ ἰηιεσγροϊδιίοῃ 

-ἰῆς ἰεπῖρὶε ἴῃ Πεγυβαὶεπὶ δἰγεααν Ὁ}, 
Ὑ Τῆς ἱπάεβηϊίεηε55 οὗ ψῃϊοἢ  Έση ες οοτιρ δίῃ 5 οἰ εΥῪ ΟὈΒου ΓΙ ατγιϑῖπρ ἔτοπὶ 

ςοττυρίίοη οὗ ἴδε ἰεχὶ οὐ οοηίεχί. Ηδ ἄρρεδϑσγβ πδνὲσ ἴο βυβρεοῖ ἴῃς Μαϑϑβοτεῖϊς ἰεχὶ 
Ὧοτ ἴδε τταηϑιατίοη νν ΠΙοἢ ἢς ἤηάς ἰπ ἴῃς ρορυΐας σοπιπιεηϊασίεβ. 

Ζ Τῆς ἱπέεσεμος ἔσγοσῃ ἴῃς ἱπιργεβϑίοῃ οὗ γεβϑ! γ ἴο ἴῃς σΟὨ ΕΠ ΡΟΓΑΤΥ οτίρίῃ οσ ἴῃς 
᾿ἰϑιοτίςαὶ ἰσυτῇ οἵ ἃ παιταῖίνε 15 ποὶ βίσίηρεηί. [ἰ 5 ἴῃς ρτε-επλϊπεπὶ ρὶ ἢ οὗ ἴῃς ροεῖ 
ἴο “γἐαέε τι ἱπιργεϑϑίοη ευεῃ ἡ θη ἢΪ5 5ίΟΥΥ σοηῆϊοῖς ἢ οὐ Κπονίεαρς; -- τἰὨΐηἸς 
οἵ Ηοπιεσ, ᾿δηΐε, ϑῃακεβρεᾶσε. Βυϊῖ ἴῃς οὈ͵εοῖϊνε σπαγαοῖεγ οὗ ἴῃς ἂτὶ νοῦ ἰ5 

ςῶρδῦϊε οὗ ργοάιοίηςς 5υο ἢ δὴ ἐ]υδΐοη ἰ5 ποῖ δαϑὶὶγ ἐχεγρ εὰ ἀπηοηρ ϑοπηἰτῖς 
Ῥοεῖβ. [εἰς ἃ 5ἰπιρίεσ δῃὰ ποσὰ ὑσοῦθο]ε ἐχρ δηδίίοη ἰπ (Π6 ρτγεβεπὶ οϑϑς, ἴπδὶ ἴῃς 
Ῥοεῖα ννβ τη δά ΌΥ οπε υὑπάεσ ἴῃς ἱπιπηεαϊαῖς ἱπϑρίγαϊίοη οἵ (ες Ἔνεηῖβ, μα ἴμαῖ ἰΐ 
δ ἃ Ξυργοπια ψοσὶς οἵ ἴδε ογϑαῖϊννε ἱπιασζίπδίίου. ᾧ νεσπες. 
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80} ἰηϑετυϊεὰ ἀρονε ἰῃ ἴῃς Ιηἰτοἀυςσίίοη ἴο οἢ. 4 (Ρ. 107 4). [ἐ ἰ5 

ΘβρθοίΑΙν οἰθᾶγ ἴῃ ἴῃς δοοουηΐβ οὗ ϑ,βεγα᾿β ἀδαῖῃ, 45 53 ἘΞ, 866 
ασῖμεσ ἴῃς σοτωτηθηῖασυ οἡ ἴῃς ἰασῖ ἡδιηθα νοσβεβ. 

Ιη τὰς ορίηίοη οἵ ἴῃς ρτεᾶϊ τῃδ)ουν οὗ βομοΐδσβ, Πεθοσδῃ Ποτ- 
561 15 ἴδε δυῖποσ οἵ ἴῃς Οάς." [ΙΔ ἰ5 αἰπαϊεα ἴο ΠῚ ἴῃ τῆς {6 
(ν.}), νθςἢ, πόνεένεσ, βίποα γα ἀο μοὶ Κποὺ ποὺ δποίεηϊ ἰἢΐ5 

Βυρειβοσρτίοη 15, δΔηά βίποθ ἰῇ οἴμοσ οᾶβ6β ἴῃς {165 ᾶἃγὲ (γεαυθηι 
ἴῃ οὐτοσ, σδηποῖ ὈΥ ἰἴ56}{ ὃς τεραγάεα 85 ἀδοϊϑσῖνε. Ηδστγε τῆς (1|6 

ΒΘδῃη5 ἴο δ αἰδιϊ ΠΟΥ σοηῆτγηηεα ὉΥ ν.7, “ ἀπ} 1, Πεδογδὶ, ἀγοβα ; 
ἘΠῚὃΡ Τ᾽ ἀτοβς, ἃ τπηδίτοῃ ἴῃ [5ζγδε].᾿ [Ππίοτγίυηαίεϊγ, (ἢἰ5 ἐνϊάεηςς 15 

ποῖ 8ἃ5 σοποϊυβῖνα 85 ἰΐ βϑοιῃβ; (ὃ δηὰ Ἐ, ᾧ ἢανε ἴῃς νοτὺβ ἴῃ τῇς 

ταϊγὰ ρεΐβοῃ, “ ὑπ} Ὀεοσδὴ ἄγοβε,᾽ δηᾶ ὄνεῃ ἰη 3Η τῆς ἰογπὶ οὗ 
[δ νεσῸβ 15 διαί σιουβ, Δηα τοὺ δαυά}]}ν ψν6}} Ὀς τεπάσσεά, “ ἀπε] 

ἴθου αἰάδε ἀτῖϑε, θερογδῃ." ὃ ὙὍΤἼδ Ἰαδιίεσ ἱητεγργεϊδιίοη δοοοσάβ 
Μὶ ἢ ν.12, Αννα ΚΕ, ἀνᾶκο, Περοσδῃ ; ἀννᾶκο, ἀνάκο, ἀθὶϊνοτ ἃ 

5οηρ," ΜΏοἢ τῃ6 ῥάγα οὶ ΠΑ] Γ νεσβο, “ Ατὶβε, ατίϑε, Βαγαὶς,"" ἄζο., 

(ουθἀβ ὧ5 ἴο ἴδε δ ἴῃς βεϊξςΪἡνοσαϊίΐοη οὗ (ἢς ροεῖ. [Ιῃ ν.}ὅ, 
ἀφαΐη, Ὠεδοσγδῇ ἰ5 βΒροκθὴ οὗ ἰῃ ἴῃς τϊγά ρείβοη. Τῆς πδίυσαὶ δὰ 
ΔΙπιοβῖ Πε  ββΆΤΥ ἰηΐεγεησε ἔγοτὴ [ἢ656 νοῦβοβ 5 [ῃαι ΠΕοσδῇ Ποῖ- 

56εἰ Γ 15 ποῖ ἴη6 δυῖποσ οἵ {πε Οάθβ. ἢ Τῆς οἵἴπογ ἰηάϊοδιίοηβ οὗ Βετ 

Δ Πουβῃὶρ νϊοῖ σοτητηθηϊαΐοῦβ ἤᾶνα ἑουπά ἴῃ ἴῃς ψογὰβ οὗ ἴῃῆ6 

ΒΟ ἅτε ἰηάεοϊβίνα ; ἰῃ δοίης οὗ τῃδπὶ ἴῃς ἰδχί ἰ5 ἰπβθοῦγε, ἰῇ 
οἴμοι ἴῃ6 ἰηϊεγρτγείϊδιίοη. Μιυςοῇ [5 βοπηδίίπηθ8 Ὀδθη τηδάε οὗ 
τῆς 50-οδ]εὰ Ῥϑγοθοϊορίοαὶ ενίάθηος ; τἢς τεοῖϊα] οἵ [4615 ἀδεὰ 
(ν.35 5) δά τὰς ἀεβοπριίοη οἵ {πε βοθῆβ ἴῃ ϑίβεγα᾽β ραϊδος (ν.5. 5), 
τ 15 βαϊὰ, σου] οἷν ᾶνε Ὀεδη τι τεη ὉΥ ἃ ψοπιδη. ἢ ΤῊΪβ ἰ5 ἃ 
τηδίτοῦ Ὠοἢ ΠαγαΪγ δάμη5 οἵ δυρυτηθηΐ, Ὀυϊ ᾿τ ἰ5 σασίδί ηγ ἃ 4156 

ποῖθ ψῇθη Βεγίμοαι. ἤπάβ ἴῃ ἴῃ τϑίθσεησα ἴο 56. 5 τῃοΐῃοσ ἃ 
τουςἢ οἵἁἨ ἁ ψοτηδη᾽ 5 βυτιραίηγ!π" 

Τῆς ιἰβιοτίοδὶ ναϊὰε οὗ ἴῃ ϑοὴρς οἵ Πεδογαῇ σἂ Βαγϊνγ Ὀς 

οχαρροταῖϊεα. [ἱ ἰ5 ἴῃς οἱάεβὶ Ἔἐχίδηϊ τηοπυπιεηΐ οὗ Ηδεῦτεν [ἰἴοτὰ- 
ἴατε, δηᾶ [ΠῈ ΟἿΪΥ σοηίεπηρογάηδουβ τηοπυϊηθηΐ οὗ ΗΘΌτον ἈἰβίοΟσΥ 

9 50, ἐΚ., Εν... Φίελέεν ἄ. 4.8. ἱ. Ῥ. τ86 ζ,; ΗἰϊΖ,, ΟΥΛ ὶ. τι; Ἐδηδη, “7. ὧκ 

βοκρίε ἀ Πγαξί, ᾿. Ὁ. 316. 
2... ἴῃ ἴδε δϑοσίριίοη οὗ πιδὴγ οὗ ἴδε Ῥξαὶπι5 ἴο Ὠανὶά, ἀπά ἴῃ αἰγίδα 

Ἔχ, τὸ ἴο Μοκες. 1 Βοιῇ νἱτπουῖ νατἰαϊίοη. ᾧ 8ε6 Ὀεΐονν, ἐμ ἦε. 
ΙΝ Ννε., Οετελέορλέε, 1878, Ρ. 2.2; ευς5, Οτβεῖζ, Κας., Α. Μύ]Πον, Κι, σοοῖε, 

4 Ἡετάοτ, ένίε, ΒΑ., Βε., (α55., δ]. 

89 56ὲ δἷξο Βα.; δπά, ἔοσ ἃ ςοηίγαβί, εγάεσ (Θγί, υ.5.νν., Βτίεΐ 7, επά). 

-- 
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Ῥοίοτε τῆς ἐουηάαιίοη οὐ ἴῃς Κίηράοῃ. ΏΘη τὰ σοτηράᾶγε ἴδε 
οἰταδιίοη οἵ τῃς {τῦ65, 45 ἰΐ ἀρρϑᾶγβ πῃ ἴῃς ρος, στ ἴῃς ἔταρ- 

ταθηΐδτυ ἰγϑαϊἰοης οὗ ἴῃς ἰηναβίοη δηά βϑιι]απιθηῖ ἴῃ οἢ. 1, τὸ 566 
τπαῖ Ι5τᾶ6] πὰ ἴῃ ἴῃς τηδδητϊτίτηθ οϑίδ Ὁ] 5ῃθα ἰἴ56]{ πλοῦς βϑοῦγεὶν 
ἴῃ τῆς ἰΙαηά. Τῇε Ηἰρῃδηάϑβ οἵ ΕΡῃγαίτα 5θθπλ ἴο Ὀς σοιηρ]είεὶν ἢ 
ἴῃς ρῬοπβεβϑίοη οἵ [᾿οβερῇ, δῃὰ γγχὲ τῶδυ ἰηΐεσ ἔτοτῃ ἴῃς ρατὶ ἴδκεῃ 
ἰῃ τῆς βίσγυρρὶς Ὀγ Ι5ϑδοῆδγ, Ζοθυϊαη, ἀπά ΝΑρὮϊδ]!, [μὲ {πε Ἰδίῖοτ 

{Π065, ἴοο, δὰ ραϊηξα 4 ἤτπηθσ ἰοοϊίηρ ἴῃ Ο41}1|66, ννη]ε Ιββασῃδγ 

μά ρῥγοῦδθὶν αἰγεδαν ρἱδηϊθα ἰἴ56] ἢ οἡ Ὀοίῃ 5ἰἀ65 οἵ ἴῃς Ὡᾶγγονν 

γ Δ] ον ἢ ϊοἢ δὲ ἴΠε δαϑίογῃ οἐπηὰ οὗ ἴῃ6 Ρ]αίη βεραγαῖεβ ἴῃς ἢ 1115 ἢ 
τῆς. πουῖῃ δηά βουῖῃ. Ὑἢὲ (δηδδηϊῖεβ, πον ου, νετα 51{1}} τηδϑίθσς 

οὗ ες ΡΙαίῃ ; τμ εἰς ἐογι βα οἰτίεβ σοτηπιδηάεά ἴῃς Ρᾶ5565 ψῃ ἢ 
δηϊοτεά, δηὰ ἴῃς τοδᾶάς ψῇηϊοῃ {τανοιβεα ἰτ ; {Πεὶγ ἐοσι 0] 6 

Ἑματογ Κορὲ ἴῃ6 Ηἰρῃϊαπά ἐοοϊμηεῃ οὐ εἰἴπεσ παπᾶ ἴῃ ἅνε 
(οἴ. ]ο5. 1η,518), ΜΙ ἱπογεαβδίηρ Ὠυπλθετβ δηά βιγεηρίῃ, ἰξ ννᾶ5 
ἱπαν] δῦ ]6 πὶ τῇς Ι5γα 6} 165 βου ὰ ἴατῃ {Πεὶγ αγθβ ἴο ἴπ 6 ἐδγι]α 

βεϊάς δηὰ το τταβῆς οὗ ἴῃς ΡΙαίῃ. Αἴεγ ἃ ροτίοά ργορδθὶγυ οὗ 
Ρδδοοῖι εἐχρδηβίοῃ, ἴῃ 6 (δηδδηϊϊε οἰϊγ- Κίηρϑ, δἰαστηθα βδυῆδρβ δἱ 
της 5ἰεδαυ ἐπογοδομιηθηῖβ οὗ 15γ86], ἴοοὸκ ἴΠ6 δρρτεϑδῖίνε. ΠΟΥ͂ 

δῬοοκαάεά {πὸ τηαΐῃ τοδάς δπὰ ςυΐ οΗ͂ σοπηπγιηϊοδίίοη ; ἔτοτῃ τ εἷγ 

οἰϊίας. ἴ[ΠεὙ βεπὶ οιἱ Ὀαηἀ5 πὰ μαιτίθα ἴῃ σουπίγυ, 50 ἴμδὶ τῃ6 
την] δα ν]]αρε5 ψεγε ἀεβετίεά." 

Ιποϊϊεὰ Ὁγ Πεδογαῖ, τηοϑὲ οὐ [Ππ6 1βγδοὶϊῖς {ΠΡ 65 σοποοτίο αν 
ἴοοκ ὉΡ αἴπὶβ ἴο ρυῖΐϊ δὴ επὰ ἴο [5 ἱπίοϊθγα]ε βίαϊε οἵ τιΐπρβ. 
Ετοτὰ ἴῃς βουτῃ οὗ [πε Ρ]αίπ σάτης ἴῃς ἴπγαςα Ὀγάποῇεβ οὗ 7οβερῇ, 
ἘΡδταίπι, Βεη)απιη δηὰ Μδοῆϊγ ; ἔτοτῃ ἴλε πουῖῃ Ζεθυϊυη, Ι55δομᾶῦ 
δηὰ Ναρῃῖα!. Εδομ {τ|ῦ6 δηά οἷδὴ ψὰβ ἰεὰ Ὅν 115 ουγῇ οἰϊοίβ, 
ΠΟ ἅτα τοροδίεαϊν τηεηιϊοηθα [ἢ Ἔϑρεςοῖαὶ ποηουτ, Τῆς υηἱϊοὰ 

ἔοτοθϑ ψ γε σοτωτηδη θα Ὀν Βασγακ, ἃ οὨϊεῦ οἵ 5βϑοῆδσ, οὐ ρεσῆδῃβ 

οὗ Νρῃῖδ]. ὙΠῈ Ιβγϑοὶ τε θοαὶ οὗ ἴῃς ἸΙοτάδη, Βειθθη δηά 
Οἰϊεδὰ (644), νγεγεὲ αἷϑδο βυπηπιοπεὰ ὃν Πεθογδ 5 ἐπιίββαγίθ5, δυϊ 
εἰἴ μον ἀϊὰ ποῖ τεβροηά δἱ 411 οἵ ἀ4}}1εἀ ἱστεβοϊαϊα 1}}} τῇς τἰτηα ἴοσ 

δοίίοη τνγὰ5 ονοσ ; ποῖ αἀἰὰ (εξ τῆοτε τειηοῖς πογΐῃογη {τἰῦ65, ἤδη 

δηἀ Αβῃεσ, )οίῃ ἰῃ (ἢ τίϑίηρ. [ἢ ἴῃς Οάε {π656 {π0658 ἅγε Ὀἰ τε ν 
τορτοδο δᾶ ἔοσ {πεὶγ 5ε  ἤβἢ ἱπα! ἤεγεησος τὸ (ἢῈ σαυβε οὗἉ Ι5γδεὶ, δηά 

4 1{τ15 ἰ5 ἴῃς πιεαπίηρς οἵ ν.ῖ5, 11 ἀοε5 ποῖ ἄρρεᾶγ ἴτοπι ἴῃς ροἊπὶ ἴηι ως διὰ 

ὙΈ5 50 ΤΟΙ εἴεἰγ ονεῖταη ἀηὰ δυθάυεα 45 ἰΐ νγὰ5 Ὀγ ἴῃ:ε ῬΠΠσηε5 ἰπ ἴθ 6 ἀδγς οἵ 
8.6].  8εε ν.1δ, 
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τηεῖς σοπάυςξ ἰ5 ςοηϊταοιεὰ πῖῖὶ τὰς δἰδοστ τῖτῃ προ Ζεδαϊυη 
δηρὰ Ναριαὶὶ Ὀσανθὰ ἴῃῈ ἀδῆροιβ οἵ ἴῃς Πεϊά. ὙΏδη Ιβγϑαὶ ἰ5 
διταγοὰ ἴῃ ἃστὴβ ἀραϊηδὶ (δῆδδη, Ἔν ῖυ {τὶς δηὰ εἴδη ἰ5 Ὀουπά ἴο 

οοτλς ἴο ἴῃ Ξυρροτὶ οἵ γδῆνθῃ διηοηρ ἴῃς να]ϊδηὶ ναιτίογβ." 

γε δες ἔτοπι [15 [παῖ ἴῃς Ι5γαεϊϊτε τὶ ῦε5, αἰ Βουρσὴ φεραγαϊεὰ δηὰ ἴο δοπια 

εχΐθηϊ Ὀζοκεῃ ᾧρ ἴῃ ἴῃς ἱηναβίοῃ δηὰ φε[Ἰεταεηὶ οἵ Ῥαϊεβῃς δηὰ ἴμε ἰγδη- 

εἰκίοπ ἔγοτα ποτιηδάϊς ἴο δρτίουϊυταὶ ᾿ἰε ὙΠ} 4}} 115 ργοίουπα οδδηροβ, (εἰς 

τιοπιδβεῖνεβ ἴο θῈ οὔς ρεορὶε. ΤὨὶβ οοπβοίουξηςβ5 τουδὶ Βᾶνε οοσὰς ἀονγῃ ἔτοσῃ 
ἃ ἴἰπις ἤοη τὰς ἰτῖδε5 ψεγα τόσα οἰοβεὶν υπὶϊεὰ ἴπδη ἴΠΕῪ πτετε ἰπ ἴδε ἢγϑὶ 
οοπἰυτίεβ οὗ [μεῖς β8εϊ Πεπιεηΐ ἰῃ σαπαδη. Βαῖ ἰὶ ἀοεβ ποῖ Ξρτγίῃρ 5016} } ἔγοτω 
ἴῃς ἔδει (μαὲ {πεν ψεῖς, οὐ θεϊϊενεὰ τπεπιβεῖνεβ ἴο ὃς, οὗ ομε τᾶος, οἵ ἔτοτὰ ἴῃς 

ΤΑΘΙΏΟΤΥ οὗἩ ἴδε ἀδγβ ἰπ Ἡ ΒΙοἢ ἴμεν μαὰ νδῃμάεγεὰ δηὰ ἰουρῆϊ 5ἰάς ὈΥ βὰς; ἐξ 

885 ἃ ἀδερεζ τοοῖ ἴῃ {πεὶς τοὶ σίοθ, 1β8γδεὶ ἰβ ἴδε ρεορὶε οὗ Ὑδάνε (ν.1}. 18); 
ἐϊβ ἐπειηΐεβ δε ἢ ἐπετηΐες (ν.81}); [5 υἱοϊοτίεβ, Ηἰβ νἱοϊογίἊβ (ν.1}).} Τὸ Πϊπι 
τὰς ἐπι δυβίαθπι υἱ τ Ὡϊ ἢ οΒ εἴς δηὰ ρεορὶςε οἤετεὰ {μεμιβεῖνεβ ἴοσ ἴμε ΒΟΪΥ 
νᾶ ἷἰ5 στδίε( νυ δδογὶ δεὰ (ν.29);7 ἴδε οταοῖς ργοποῦποςβ μἷ5 ουγβε οἡ ἴδε ν]}- 

Ἰαζεῖς οἵ Μεῖος ίος ποῖ οοσηΐπρ Ὀγανεὶγ ἴο δὶβ δἰίὰά. Τῆς σδοὶς Οἀς ἰβ ἃ 

τῆυπιρμαὶ Τε Πευτῃ ἴο Ὑδαν δι, [γα ς}᾽5 Οοά. 
Υδηνεῖ να ποῖ ἃ ξοὰ οὗ Οδῆδδῃ, ψῆοβε ψουβεὶρ [5γϑεὶ, ἴῃ ει] ἴῃ [Ὡς 

Ἰδαπὰ δπὰ ᾿εαγπὶπρ ἴο {}}} [με 5οἱἹ, βδὰ δἀοριεὰ ἔτοτῃ ἴῃς πδῖνεβ, θυϊ (με ροὰ 
οὗ ἴδε ἱηνδάογβ, ὈῚ σγῆοφε Βεὶρ ἴπῈῪ σοπαυετεά Οβθδδῃ. Ηἰβ 9εαῖβ ψγεγε ἴῃ 
τὰς ἀϊδίαηϊ ξουῖῃ, γβεπος ἢς οοπιαβ ἴο βυσοουῦ μἷβ ρεορὶς δηὰ ἀϊβοοταῆὶ τπεὶς 
ἴοες, “ ξοΐηρ ἔογίῃ ἴο νγῶσ ἔτοπι ϑεῖγ, τπιδγοβίηρ ἔτοπι ἴῃς τερίοη οἵ Εάοιι."" 

ΤὨϊπεῖ, Ἰοὴρ δεν ἴῃς τς οὗ Ὠεθοται, ΕἸ ) αὶ Ἰουζηεγεά ΓὨγουρ ἴῃς ἀεβοτὶ 
ἴο ἔπιε οἱὰ ΒΟΙΥ πιουπίαϊη, ψἤεγε Ἐς ἰουπὰ Ὑδαν ἢ (1 ΚΙ. 19). ΙΕ 5 ἔπε οἷά 
δηά οσοηῃδβίδηϊ ἱτδάϊτίου, παῖ αἵ [15 ΠΟΙΥ τηοαπίαϊῃ 15τδεὶ βοϊειπην δἀοριεὰ ἴῃς 

τεϊϊ σίου οἵ δῦναι. ΤὨΪ5 οοἰποίάες νὰ ἴμς ἱπιρ]Ἰοαϊίοη5 οὗ ἴδε βοςπὶ ποῖά 
δῦονς, ἀπά εἐχρ]αΐῃβ, 85 παγαἷγ δηγι μη ρ εἶδε οου]ά, ἴῃς 5ιγεηρτῃ οἵ ἴδε τεϊϊρίουπ 
ἔεεϊ πᾳ δὰ τμε σοπδοϊουβηςβ5 οὗ τεϊϊρίουβ ὉΠῚῚῪ ψὨϊοἢ ἐχρτεβ8 ἐμεπηβεῖνεβ ἴῃ 

ἴῃε Οάε. Το ἱπάϊγεοϊ σοπβγπιδίίοη ννὩϊ ἢ 5 ἴῃ ρίνεῃ ἴο ἴδε ἱγαάϊοι ὑπαὶ 
οοπῃεοῖβ ἴῃς Ὀερίπηίηρβ οὗ ἴῃς τε] σίομη οὗ 153γαεὶ, ἴῃς στεαὶ προσ οἵ Μοβεβ, 

υἱτἢ της ΒΟΙΥ πιουπίαϊπ (Ἡοτεῦ, δ᾽ηαὶ) ἰ8 οὕ πὸ 5]ήρῃξ νεῖρεῖ. 

Τῆς Ὀάδῖ]ε νὰϑ ἐουρηϊ πες Τδδπδοῦ δηὰ Μερίἀἀο (ν.), οὐ ἴῃς 
Βου ΠΟΤ 5ἰάς οὗ ἴῃς Ρ]αίη. ὙΤΏς (δπδδηϊϊε οἰϊγ- Κίηρθ οὗ [ἢ658 

Φ Ἐογ τῃϊ5 τεᾶβοῃ ἰΐ ἰ5 υεῖγ αἰ βοδηῖ πὶ ᾿υὐδῇ ἰ5 ποῖ παπιεά δἱ 411. 11 ἰ5 ἀἰδῆ- 
αὐἱὶ το ἀνοϊὰ ἴῃς ἰηίοετεπος (παῖ ἴῃς ροεῖ ἀϊά ποῖ σουηῖ ἰξ ἀπηοης ἴπε {πρες οὗ [βγϑεὶ, 
1ι νναβ οὐ ί μα! γ ἃ 5π|8}} (τς, ννίο ἢ στον ἱπίο ἱπιροτίαπος ὉΥ υαπίοη νἱἢ οἰδη5 οὗ 
ἀἰϊδετεηϊ κιοοῖς (( αἰεῦ, ἃς.), ἃπὰ ἰϊ 85 βεραγαϊεά ἔτοπὶ [οβερῇ ὉΥ ἃ (απαδηΐϊε Ὀεὶϊ 
(δες αὔονε, Ρ. 8) ; Ὀπὶ ἴΠ65ε τιΐηρϑ Ππαγάϊγ δοοοιιηῖὶ ἔογ ἐϊ5 αῦϑδεπος ἔγτοπι ἴῃε ξοῦρ. 

δίπιεοῃ δῃηὰ 1 ανὶ γε αἷβο νγαπίὶηρ ; Ἐδυθεη ἰ5 (ἢ ς ΟὨΪΥ οὔ οὗἉ ἴδε οἱάετ, δουϊδεγῃ 

ξτουρ οὗ ,εδῃ-ἰτὶε5 ἴΠδἱ ἰς παστηεά. 

50, αἱ Ἰεαϑί, [8686 νΟΙΣΕΣ δὲ ζεΏΘΤΑΙΥ υηἀετβίοοά. 
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δηὰ πεϊρῃδουσίηρ οἰτε5, τε γίηρ οὐ {Πεὶγ οματίοίβ δηὰ {Πεὶσγ συ ροτὶ- 
ΟΥ̓ ἴῃ ἀγίηβ, ζᾶνε Ὀδῖι]6 ἴῃ ἴῃς ορθη ἢοϊά. Ὑποὶγ Ἰεδάεσ, ϑίβεσα, 

ψὰ5 ἀουθ. 1655 ἴῃς Κίηρ οὗ οἣς οὗ ἴῃδϑε οἷτί65; δηὰ ἴῃς ρ᾽πηρβα 
οὗ Ὠἰβ σουτί δηὰ ἤάγεῖὰ νη ϊοἢ 5 σίνθῃ τ15 ἴῃ ν. 3.8 Ξῃονπ ἴῃδὶ ἢ6 

ν 85 ἃ ρονεγία δηὰ ορυϊεηΐ ὑτίηοθ. Τῆδ βγαθὶ 65 τγετὲ Δ0]6 ἴο 
ταῖβα ἰοστῖυ τῃουδαηά τε." ΤΏΕΥ ψατα ρεδβδηῖς ἥοπὶ ἴπε ἢ1|]5, 

δηὰ σεῖς ἀστηθα ΟὨΪΥ τ Ροαβδηῖϊθ᾽ νΕΔΡΟΏΒ ; ἃ ταρυ δῦ ΓΔ] ΠΠἸΑΥΥ 
ἐαυϊριηθηΐ ψὰ5 μασαϊν ἴο Ὀεὲ ἰουηά διηοηρ ἴπεὰ (ν.). Τῇε 
Οὐδηδδηϊῖεβ ψεγα τουϊοά ; (ῃς [τεδοῆοσοιβ Κίβῃοη, ρεγθαρϑ Ἐν ] ΙΘ ἢ 

ὉΥ 4 βυάάδῃ ἢοοά, νι ἢ 18 πηᾶτβῆθβ δηὰ ἤο]εβ, σοτιρ]εῖεαὰ τΠ οὶ 
ταϊη. ϑίβεσα, ἰῃ ἢϊ8 ἢϊρῃΐϊ, ραββεὰ ὈῪ 86 ν]αρε οἵ Μεῖοζ (9), 
Μῇοβςα [5γαοὶ ἴθ ἱημα ἰϊδηῖς βυβετεα ἢΐτη ἴο ἐβοαρε. Αἱ [6 ἀοοσ 

οἵ 7461}5 ἴεηξ ἢς δα]ῖ5 ἴο εξ ἃ ἀτίπκ οἵ πναῖεσ ; βῆς ρίνεβ. τὰ ἃ 
δτεδὶ ὉΟΜ] οὗὨ ταῖϊκ, δηά, 45 ἢς Ὀυτ65 5 ἔδος ἴῃ ἰζξ ἰὴ Ὦ15 τηϊγθὲ δηὰ 
Βαϑῖθ, [6115 πἷπὶ ἢ ἃ Οἷον [Πδὶ σπιβ 65 ἴῃ ἢΐ5 5Κυ}}. 

ΤῊς τεβυ 5 οἵ ἴῃ6 ΜΑΣ ἂτὸ ὑπ κηονῃ ἴο υ5. [{ 5 Παγάϊγ ρσοῦρδθὶς 

τῃηαῖ Ισγδ6] τοοῖς ἔτοτῃ ἰῇς (δηδδηϊεβ ΔηΥ οὗ (Ποὶγ βίτοηρ οἰτε5, 
Ῥυϊ ἴῃ6 Ῥόνεῦ δηὰ ῥτγεβίϊρε οὗ ἴπῈ Ὁδηδδηϊϊεβ δηὰ {μεὶγ τοστὶ Ὁ] 6 
σπατίοῖβ τεςεϊναά ἃ ϑενοσα Ὀΐον. ἢ ΤῆΘ υηΐοῃ οὗ Ὑδηνεῆ᾽5 ρθορὶς 

δῖ ἴπε ς4}} οὗ Πϑεδογδὴ ἴῃ ἃ ΠΟΙΥ ΑΓ τηυδὲ ἢᾶνς ἄοης πο ἢ ἴο 
βοηρτηθη ἴῃς ἐδο]ηρ οὗ ΟἼΘΏ655 ἰῃ τὰσς δηά τεϊϊρίοῃ, δῃηὰ τῃεῖγ 
βϑύσοοββ δᾶνε ἀεερεπεά {Πεῖσ (δ ἰῃ Ὑδην ἢ οὗ ἀγπιῖεβ, [ἢ ροά 
οὗ ἴῃε δι δι Ἰοα τη οἱ ἰϑγαθ]. Ὑῆιυ5 ἴῃς νἱοἴοτγ ἰη ἴῃς ρἰαίη οὗ 
Μερίάάο ἐογεβῃαάονεαά δηὰ ργεραγεὰ ἴπῈ γγὰν ἴοσγ ἴπε Κίηράοιμι 
οὗ 880] δηὰ Ὀανίά. 

Τῆς ϑοης οἵ Πεῦδογδῆ ἰ5 ἀῃϑυγραβθεα ἴῃ Ηεῦτεν ᾿τογαῖαγε ἴῃ 
411} τῃ6 στεαῖ αυδὶ ἶεβ οὗ ροβείγυ, δηὰ ἢοϊἀβ ἃ πὴ ρίδες διποης 
ΤΠυμπρμαὶ Οάδ8 ἰῃ τἢς Ἰἰϊτεταῖασε οὗ ἴῃς νου]. [1 5 ἃ ψοτῖκ οὗ 
ξεπίυ5, δηὰ ἰπεγείοσταε ἃ ψοῖκ οἱ ἴπαᾶὶ Ὠἰρηοδὶ αὐτὶ ψῃϊοἢ ἰ5 ἠοῖ 
βιυάϊεα δηὰ τι βοίαὶ, Ὀυὰϊ βροπίδηδεουβ δηὰ ἱημονιδῦ]θ. [11 5ῆονβ ἃ 

ἀενεϊορτηεπὶ δηᾶ Ἴοτηπιδηὰ οὗ ἴῃς τοϑοίψροεβ οὐ ἴῃ 6 Ἰδηριαρα [ῸΓ 
εηάϑ οὗ ροεῖίοαὶ ἐχργεϑϑίοη νι ϊοἢ Ῥσονα ἵπαϊ ροεῖσυ ῃἢδὰ Ἰοηρ θεθῃ 
ουἱθναϊοα διθοηρ ἴδε Ηδῦτονβ. εν ἵταρπιεηῖβ οὐ [(ἢϊ5 δυο ῦ 

4 Τῆϊς ἰβ ἃ τουπά πυτῖρετ, ἀπ Ὡδίωγα! Υ ποῖ Ὀεῖον ἴῃς πιατῖς. ὙΜΒεῖδες ἴμα 

ἰοῖδὶ δρῃιηρς 5ἰγεηρίῃ οἱ [5γαεὶ] ἰ5 πηεδηΐ, οσ [παὶ οἵ τῆς (γἰθεβ εηραρεά, ἰΞ ἃ φυεκίίοῃ 
ΨΠΙΟΙ οδη ΒαγαΪγ Ὀς ἀπδννατεά. 

ἜΤΗ Ϊ 5 5εεπιβ ἴο Ὀε ἴΠε ροίΐηϊ οὗ ἴπε οοπίτγαϑβι νυἱτἢ ἴῃς ὈΪεπδίης οὗ 14εἰ. 
Ζ Βυοῦ ὧς ἴδε Επρὶ 5 γεοπιοη αἱ Αβίποουτὶ ἀδαϊ ἴο ἴῃς ῥγεσῖὶρε οἵ σένα τ. 
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ΡΟΘΕΓΥ ἢᾶνε σοῖς ἄονῃ ἴο ὑ5.; ὈΧΓΟΡΔΟΌΪΥ ἔδιν βυτνίνεά ἴο ἴῃς σεη- 
τυτ65 ψῖῖ ψϊοῆ οὐσ Ηεῦτεν ᾿ἰτοσγαῖατε Ὀαρίηβ, Ὀὰϊ ψὰ οδηηοὶ 

ἀουδὲ {παῖ τῃ6 ποιηδάϊς ἰοτείδιμεσβ οὗ ᾿ϑγαδὶ ἴοοῖκ [ἢ βαῖηθ Καϑϑη 
ἀεϊσις ἴῃ ᾿ἰγτῖίς ῥροείγυ νυ σὰ 15 50 5: ΟΏΡῚΥ τηατκαα ἃ ἔγαὶϊ οὗ τῇς 
Ατδῦβ." 

Τῆς οσῃ οἵ [ες Οάδ [45 τεςεϊνεά τοῦ διϊεπίίοη ἔτοτη δια ἀθηῖβ 

οὗ Ηεῦτενν ροείγυ, ἃπα τδηγ δἴζειηρίβ ἤανα ὈδΕὴ τηδάς ἴο τεάπος 
τ ἴο τηρεῖτε δηὰ αἰνίἀθ ἴτ ἰπῖο τερι δῦ βίγορῃθβ. ϑοηια οὗ [656 

ΘΟΠΘΏΊ65 ἃ.6 ΨΕΙΥῪ ἱῃρδηίουβ; δαῖϊ ἴἢοβϑε οὗ με ψῃϊοἢ δάθοσε 

τῶογα οἰοβεὶν ἴο ἴῃς Μαββοσζοῖίς ἰαχί ἃγα 50 ἱγγεριίαῦ τῃδι ἴῃ 6 ἴεγπβ 
τηδίγο δηά βίτορῃες 566ηὶ ἴο δ τηἰβαρρ!ε, νῃ6 τῇοθε νῃϊοῇ 

Δοῃίενε ρυθδῖεσ γερ αυ! τ ἀο 50 ὉΥ ΠΟΤῈ ΟΥ̓ 1655 νἱοϊεηΐ ορεγᾶ- 

ἄοης ὑροὴ ἴδε ἴεχῖ. ὙΏΘΥ Παῖρ 8 νεὺ {π||6 ἴο ἃ Ὀεῖῖεγ υπάοτ- 

βἰδηάίηρ οἵ ἴῃς ροθῖῃ, ἀπὰ σδῃ οὐἱγ Ψ| ἢ στεαὶ σαυτίοη Ὀς υϑοὰ 85 
ἃ οᾶποῃ ἴοσ ἴῃς ετηεηάαϊίοη οἵ [15 οὔβουσε δηὰ οοττυρὶ ρἾδοα8. 
ΑΙΙ τῃαϊ οδῃ βδίεϊυ θὲ βαϊὰ ἰ5 ἴῃδὲ ἴῃς ρυϊποῖραὶ ραυβεβ ἴῃ ἴῃς ροθτὴ 

τε δἴϊτεσ ν..} δηὰ ν᾿, δηὰ τῆδὶ ἴῃ6 ῥσενδιηρ τῆγίμπι οὗἩ [πε ροϑῖῃ 
[45 ἴουγ Ὀεαίβ ἴο τῆς ]ἰη6. 

1. 4πώ Τεῤογαλ ταηρ, απάὶ Βαγαξ] οἴ. Ἐχ. τε. ΤῊΣ τἰ|6 νγὰβ 
ΡΓΟΡΔΌΙν ργεῆχϑά ὈΥ τς δαἀϊΐοτ νῇο ἱπσοτρογδῖεά ἴῃ ροεπὶ ἴῃ 5 
ΒοοΚ οἵ [υάρεϑ5, δηὰ ΕΧΡΓΕ5565 ἢΪ5 ορίηΐοη ἰῃαϊ τῆς Οάε νγᾶ5 σοτὴ- 

Ροβεὰ Ὁγ Περογδῆ, δηὰ βυῃρ ἰῃ σαἰεταϊΐοη οἵ ἴῃ νἱοΐοτγ. ὙΠῸ 

δταταγηδῖϊοαὶ σοηβιπιοιίοη πλαῖκε5. ἰδ ποῖ ἱπηροββί]α ἴῃς τπε ννοσὰ 5 
σαπά βαγαξ ἅτε δὴ δααϊτίοῃ ὃν 4 ἰδῖθσ μαηά, βυρρεϑβίεα Ὀγ ἴῃς ἀροϑβ- 

ἴσορῆς ἴῃ ν᾿ ἢ -- Οπ διαί ἀαγ}} τε ἀδγ οἵ νἱεΐοτγ ; ἴῃεγα ἰ5 πὸ 
τϑάβοη ἴο [Ὠϊηκ τῃὶ [Π6 νυ τεσ τηθδηΐ ἴῃ6 ψογάϑ ἰῇ ἴΠ6 ἸοΟβοσ 56η56, 

αὐ λα ἔνι (εἴ. 7ετ. 73 445 δζς.), Ποσ σδῃ ἴῃ Ὺ 6 υπάεοτβίοοά οὗ 

Φ 115 Δ ΘἸΓΟΏΘΟΙ5 ἰηΐεγεηοα, μοννενοτ, ἴΠ αἱ ἴἤ6γα τηυϑδῖ ἤανα Ὀδθὴ δη οχίδηβίνα 

νοσιῖςαὶ ἡμμεγαέμγε Ὀείοτε ὈεΌογαἢῃ. Εν ῬΟΘΙίΓΥ νγνὰ5 ποὶ ργεβεγνεὰ ἱπ ὈοΌΚβ, Ὀυϊ 

ἴῃ ἴῃς Ὀτεοαϑίβ οὗ πιεσῆ. [ἰ 15 αυϊΐε ροβϑίθ!ε ἴῃαὶ ἴῃς ϑοηρ οἵ Πεῦογδῇ ἰἴβε! ννὰ5 

τῆι ρετρειυαϊεὰ ἴοτ ψεπεγαιϊίοηβ; που Ρἢ νγε ἀο ποῖ πεεὰ ἴο ἱπνοκε ἴῃς αἰὰ οὗ τη ϊ5 
ἩγΥροιῃεβίβ ἴο εχρίίῃ ἴῃε βίαίε οὗ τῆς ἰδχὶ, απὰ οαηποὶ δαπιὶὶ ἰϊ 45 ἃ νναγγδηΐ ἴοστ ἃ 
τάϊοαὶ γτεσοηβίγαοιίίοη οὗ ἴῃς ῥοεπι, βοῇ 45 ἰ5 αἰϊεπιρίεα Ὁ ΝΙεὈυἢτ. 

 5εε Εν. Κοβίεγ, δέμα. κ᾿ Αὐγμς, τ831, Ὁ. 72 Η.; Ενναϊὰ, 2 έελίεν 4ε: Α.. Δ. ὶ. 

1. Ρ. 1γ8 δ΄; Ε. Μείεγ, δοεί. Λ᾽αδϊοπαί- δέίεγαίμν εν Δἰεόγἄεν, Ρ. 79 Β., 1. [δ γ, 
Ονγεπάελσε ἀες Κλγίλνεμε, Ὁ.5.Ν)., Ὁ. 14 Η.; Βεγίμεδα; Ο. ΒίοΚεὶ, γρεέπα Κ΄. 7. 

γιείγίεε, Ὁ. τοῦ ἢ: (, Α. Βγίρρβ, γε: Αἰ ευΐξιυ, νὶ. 1885, Ρ. σοι ἢ; Α. Μάεσ, 

Α΄ διςρσεδενσεν δίμάϊεη, . Ὁ. τὸ (., ἄς. Οτἡ οἴπογ βοῆεπιεϑβ, 5ε6 8δ., Ρ. σῶι ἢ. 
1 Βε., ἃ]. Εοτγ νᾶγίουϑ οςοπ)͵εοΐυτεβ ἀρουΐ ἴῃς ραγὶ ἴῃαἱ Βαγαὶς ῃδὰ ἱπ ἴε ϑοῃρ, 

Ὀεσίηηίηρ νὰ ἘΡῆτεπι, 5εε Βᾶ. 
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ἃ 5υδεχυςηῖ σεἸοὈταϊτίοη οὗὁἩ ἴῃς {τ ατρἢ οὐ σοτμητηετηοσδίίοη οὗ ἴῃς 

νἱοΐοσγ. Βαΐῖ, ἃ5 γε ἤᾶνε 5δ6εὴ ἅρονε (Ρ. 132), Πδρογδὴ ννὰβ ὑγοὺ- 
ΔΌΪ ποῖ ἴῃς δυΐμοσ οἵ ἴῃε ροϑπὶ, δῃὰ ἴΐ οογίδι ηἷγ θδατα ἤοης οὗ 

τῆς πιαυῖκβ οἵ ἱπηρτγονβαίίοη. ΝΟΥ ἰβ ἴπεσα δῃγ δνϊάβησς ἰῃ ἴῃς 

ϑοηρ ἰἴ56 1} ταὶ ἰἃ ψὰ5 βιηρ Ὁγ ΠὨεδοσδῆ, δίομε οσ χ ἢ Βατγαὶ. "5 

2, 8. Ἐχογάϊθπι Ἷ --- Τῆς ροοῖ ἀππουηςαβ ἢϊ5 1μ6πια. -- ῶ. Τῆς 
τηεδηΐης οὐ ἴῃς ἴνοὸ δϑϑθηϊτίαὶ νογὰβ ἰπ τῆς ἢτβὶ Ὠαϊΐγνεῖθε ἰ5 
οὔδουτο. Μοβὶ τεοεηῖϊ ἱπίεγργεῖεσβ δάορι ἴΠῸ τεπάθπηρ οὗ βοῦς 
οἵ ἴῃε Οστεεὶκ ἰγδηβίδῖοσβ : 20», 26 αν οὗ 116 ἐξαΐδγς ἐπ Ζεγαεῖ, 

»» “4: νοδμγιήσεγίηρ ΟΣ 2ἠ6 ῥεοῤίσ, φγαΐξε γε Υαλιυελ. ἢ Τῆς ροεῖ, 
δοοοζαϊηρ ἴο 15. ἰηϊεγργεϊδιίοῃ, σα] }5 ἁροη ἢϊ5 ἤδάγοιβ ἴο ῥγαίβε 

Οοὰ ιΠδὶ οἰίεἤαϊηϑ νεγε ἰουηά ἴο Πεδά (ἢδ τἰϑίηρ οἵ ἴῃς οἰδηβ, πὰ 
ἴῃαι τῇς Ῥεορῖε ποῦϊγ τεβροπαδὰ ἴο {πεῖν οα]]. “ΓὨΪΐβ ρίνεβ ἃ ροοά 
ῬΑγδ] 6] σὰ Ὀεΐνεθη ἴῃς ἴνῸ πηει θε.5, ἀπ ἴῃ 6 ψῇοϊε σοιτεβροηάς 
ἴῃ 5εηβ8ὲ ἴο ν." (τὴε τρδυβἢδὶβ οἵ 1ϑςγαεὶ, ἴῃς νοϊαπίεετβ διηοηρ ἴῃ 
ῬέΈορΙε). ὍΤδὲε πηϑδηΐηρς δϑορεαὰ ἴὸ {πε ψογάβ ὀίῥλδγσα' ῥέγα᾽ δὶ, 
Βονενεσ, γαϑῖβ ΟὨΪΥ̓ ΟἹ νΕΤΥῪ ἰηβεσυγε δἰγτηοϊορίοαὶ σοπ)εοίΐατε, ἀπὰ 

ἰ5 ἐχροβεὰ ἴο ρτᾶνε, ᾿{ ποῖ ἰῃϑιρεσαῦϊθ, σταπηπηδίίοαὶ αἰ βηου 65. 

Τῆς τταηϑ]ατίοη οἵ [ῃε βεοοηά οδιιϑε 5βῃγεβθ ἴῃς υποετίδίηςν ἡγῃ] ἢ 
διϊδοῆεβ ἴο (ἢς ρᾶγα! δὶ ἤτβθι οἰδυβα, ᾿πουρῇ 41} τῆς νοτὰβ 816 

(Αγαγ ; οἴ, 2 (ἢ. 1γ}5 Ρ5. ττοῦ -- βες γε γαλτυελ} τεηάεὺ ἢ Ϊπὶ 
εταϊεία] ποπιᾶρο, ταδρη  Ὑ Ὠΐπι. --- 8. ΤῊΣ παϊεσβ οὗ [Π6 ἡδίϊοηβ ἃγα 

βυτητμηοηεα ἴο Ὠεάγίκεη ἴο ἴῃς ῥγαίβεβ οὗ Ὑδῆνεῃ. “Γῃς ροεῖ ψουἹὰ 
τρᾶκε ἴῃς νοι] ἃ νίϊηθ85 οἵ Ὑδῆνε ἢ ̓ 5 τ ρῃὙ δοῖβ ἀπα σοιρΕὶ ἰΐ 
ἴο ον ἢἷβ ργεαΐηβϑϑβ ; οἵ, Ὀι. 3.2... -- Αἴεαν, γε ζίπιρε,, φίυφ 447, γέ 

2οἠοη ας} ἴῃς ὑνο νεγῦβ ἀγα οἴξη σουρ]εα ἴῃ ροειίοαὶ ρᾶγα]}]ε] 5πὶ ; 
οὗ. Οεη. 45 Εχ. το Νὺυ. 23} ὅζο. ; ἴῃ ἵψο ποιῃβ 30 Ἥσοὺσ 
τορεῖμεγ, Κ5. χ᾽ Ηδῦ. 12, Τῆς ψοσάβ ἀγὲ δά ἀγεββεά ἴο ἴῃς σγυ]εῖβ 
οὗ ἴῃς παίίοηϑβ οἵ ἴῃ νοι], 50 ἴασ 85 ἴΠεὺ ννεγε τ ΐη [ῃ6 Ποτίζοη 
οὗ τῃ6 ροοῖβ σοῃίετηροσδσίεβ ; ἴΠΕῪ 5}4]} βάση ἴῃς ρστεαῖ τηϊρῃϊ οὗ 

Υδῆνθ ἢ δηά ἢϊ5 7β δ᾽ ουβυ ἔοσ ἢἰ5 ρεορὶς [βγδεὶ. --- Ὁ, “ Ὑαλευεὴ 7 

4 Τῆε αἰϊεπηρίϑ ἴο ἀϊϑιγίθαῖς ἴῃς ρατγῖς οὗ ἴῃς ϑοὴρ Ὀεῖννεεη ἴῃς ἴνο βίηρετϑ, ἢ 
οσ νῃουϊ ἰἢς δααϊίοπ οὗ ἃ Οπογυς, ἄγε ὑυεγὺ γι βοία!, ὅ5:ε, “. Κ. Εσ. Βοιίοπετ, 

2 ἐς ἅμ εείεπ ΒιμλΑπνενάελέμν εν, ἀ.5.ν,., τ8ςο; Ὠοπαϊάφοη, )γατάαν, Ὁ. 237 Η. ΟἸάεσ 

δοῃειηες ΠΙᾺῪ ὃς 56εῇ ἰπ Βα. 
ΤΑ τγαπβιαἴίοη οὗ ἴπε Οὐἀε ν]}} Ὀε ἰουηά Ὀεΐον, ἢ. 171 ἢ. 

7.50 ϑοῆπυτγεγ (1775), Ηετγάετὶ, Ηοϊτι., ε5., δηὰ νὴ σοΐθος πιοάἀϊδοιιίοηϑ, 

τλοϑβῖ οοπιτηδηϊαῖουβ ἰῃ τη ϊ5 οεηΐυτγ. 
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«οὐ οἰα 0} 707 μιν βαγέ; ποῖ 7, εὐεπ 7, τοὶ οἱηρ “κί 1Ζὼὲ6 Ζογαά 
(ΕΝ.), ν δίῃ ἰα ἀουῦὶ ἀπήυδὲ το ἴῃς εἰηρῃδϑῖβ οὐ (ἢ Ἰΐπα. 

Οὔβεσνε ἴῃς τεροτοη οὗ [ἢ ῥγοπουῃ, ψῃϊοῃ Πᾶ5 ἃ νείρῃϊ ἰῃ 
Ἡεῦτεν [δὶ γε οδηποῖ ρῖνε ἰξ ἰῃ ἰταηβδιίοη. Τῆς ποῖς οἵὗἉ (Π- 

ἀΠΊΡἢ τίηρβ ἰῃ (ἢ 8 δχαϊϊαϊίοη οὗ ἴῃς ϑυῦ)εοῖ. Μοβὶ ἱπίθγργεῖεγβ 
Βηά ἴῃ τμἷ5 ἀοτηϊηδηὶ 7 ἴδε 56] {ς-σοῃβοϊουβηθβ8 οὗ Περοσδῇ, μογοὶπα 

δῃὰ ροεῖ, Ὀυϊ Ὁ, γϑάβοῃβ δἰγοδαγ βεῖ ἐοσγῃ 115 5 ἱπῃρτόρ δῦ]. 
ὙΥ ΕἸ μδυβθη τη κα ἴμδὶ ἴῃς 7 οὗἁ 1815 νεῖββ, ἃ5 οὗ Εχ. 1δ, ἰ5 [5γ86].5 

1. ΡΩΝ ΠΣῪ ἼΨΓΙ.] Πεδοσδὴ μ85 ἴδε ἰεδαϊηρ μαζῖ; Βασαὶς ἰ8 ἱπ δὴ δ]ῖο- 
βεῖμεν βεοοπάδιυ μοβίου; οἷ. Νυ. 12] Εχ. 15. ΕΟ. ἀπά Αδαγῦ. (οἴ. 
ΕρΡδὮγ.) τἘπϊηκ παῖ Ὁγ (5 σοπϑίγυοίίοη ἴμ6 ψτῖοῦ τηθδηΐ ἴο ἱπιρὶν ἴμαὶ Βατγαὶς 

δεαὰ πο ρατῖ ἴῃ ἴῃς σοπιροβί[ίοῃ οὗ ἴῃς Οἀε, οὗ ψ οι ΠεὈοσγδῃ δίοπε νναβ ἴῃ Ἂς 
δυΐδοτ. Ὅτι, ἔτοπι ον σειρά, ἐ,; Κδ., . Ρ. 510 (. --- 3. “7 ΓλΡᾺΒ 5.02] ΘΆΤΜΟ 

Θ 5: ἐν τῷ ἄρξασθαι ἀρχηγοὺς ἐν Ἰσραηλ, οἴ. ὦ Ὀϊ. 3243, ὙὍῺὨε ἱπιεπίίοη οὗ 
ἴδε ἱγβηβίδίουβ ἰ5 ἢο ἀοιδὶ σοττεο νυ Ἔχργεβδδεὰ Ὁ Ῥσόοορ., δηλοῖ ἡ ῥῇσις᾽ ἐν 

τῷ ἄρχοντας ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἀναφαίνεσθαι, καὶ τὸν λαὸν αὐτοῖς ὑπείκειν ἑκόντα. 

ῬὺῸ ἱἰς οσοιηραγεὰ ν ἢ Αταῦ. “διηϊπεηϊ πιδη᾿ (Ἰ. “ἴορ ̓  ἐαεερρηθ᾽)}, δῃὰ 

ἴδε ἔδπι. 15 ἐχρίδἰπεὰ 85 ἴ8:ε 530-οδ]εὰ ἰηϊεηβῖνε ἔεμ. (Υτιρμῖ, 4.,α|ό. Ονανε., 

ἷ, Ρ. 157)» υϑεὰ 65ρ. ἱπ Ὠδπιεβ οὗ οδ]]ηρσβ, {Π||6ὲ5 οὗἨ τεβρεοῖ, δπὰ Ὡς 'ἷκε; 

ἐξ. πατταδαί, " σοπβυτηπιαῖς ρψεπεδίορίδι,, 'σήαηεαί, “Ῥετίεοϊ βοποίδσ,, ἄς.; ἰπ 
ἩδεὉ., Ρεσμαρβ, τίρηρ, τλρθ, ἃς. (Οε8.35 ὃ 122,4 δ); οτ 85 οπε οἵ ἴμε ννογὰβ 
ὙΥὨἰ ἢ σὰ ἔεμι. ἱπ ἰγορίςδὶ 3ἰρηϊ βοαϊίοηβ (Βὅ. ὃ ὅ4ς οἵ. 630). ΟΒΟΝ ἀπεκα- 

λύφθη ἀποκάλυμμα ἐν 1. (Σ, πιοτε οἰ δεῖν, ἐν τῷ ἀνακαλύψασθαι κεφαλάς) ςοππεοὶ 

με ννοτὰβ ψ ἢ γ9 Νὰ. 518 1εν. 1.346, γ»ὴ9 “Βεδὰ οὔ Ἰοῃρ Βαϊγ᾽ Νυ. 66 ΕΣ. 449, 
(835. δῃὰ γεζῃςβ, αἷἶβο, ἰπίεγργεῖ οὐ ἴδε ν]]ὰ 5βἰγεαυλίηρ ἰος 8 οὗ ἴπε νναγγίουϑ 

ΨὯο Βανε οοηβεογαῖθὰ {Πετηβοῖνεβ ἴο ἴῃς ΠΟΙΥ νᾶ “Ὁ δπὰ Γ (ςοπηδίπεὰ ψῖῖὰ 

οἴδετ ἱπϊεγρτείδιοη8) ρῖνε ἴῃς τοοῖ ἴῃς βεῆβξε ὑυὩ] ἢ ἰξ οτά ΠΑΥΪῪ δ88 ἱπ ὅ'γτ., 

Ατδι., δηὰ ΜΗ. (δυϊ ποῖ πῃ ΒΗ.), ,“η»» “λε γεἰγτὀμίΐονε, ἐδε αυεριρίην, οἵ 5ταεὶ"5 

τοηρβ; 5. τ] τὶν ΚΙ., ΑὈατρ., ϑοδπι., Κόμ]ος, Ἡεγάετδ, 4]. ϑοπις πιοάετῃ 

βοδοίαγβ, βἰδγίίηρ ίγοτῃ ἴῃ 6 ἀϑβυπιθα Ὀγ ΑΓ πιεαηίηρ “ἰοοβε, τεπάες ἴῃς νετὺ, 

“8εῖ ἔτες, θεαῖς; 50 [1ἢ. (ας 7 γαῖ τυΐεῦ 7) γ6» ἐσέ τοοναἶδ), ΟἸΙετ. 1]. Ὁ. 

ΜίςΒ., [81], ϑιυά. Νείίπον οὗ ἴῃ ε5ς ἰπίεγργεϊδιϊομβ 15 Ἰυβεϊβεὰ ΌΥ ὑδᾶρε, δπὰ 

πεϊῖμετ παῖ ε8 ἃ ρϑβ880]ε ρδγαὶ]εὶ ἴο ν.", ---- 2] πονβεσε εἶβε ἴδκεβ 3 ἴῃ ἴδῃς 
βεῆβε “ἔοτ, οὔ δοοουπὶ οὗ"; ψ Βῃουϊὰ Ἔχρεοὶῖ Ὁ (Πὲ. 81:0), Τΐ8 ἀἰθςου 

εχίϑῖβ Ἔαυδ!ν ἔοτ 811 [με ἱηϊετρτείδιίομβ γεοοσάεὰ αὔονε. Ὅς πόζα παίυγαὶ 
τεπάετίηρ οὗ ἴδε ῥγερ. ἰβ τοῖζὰ, δῃὰ με πιϊρβί ρεγβαρβ ἱγαπβίδῖς, τοίδὲ δρρε 
εἰγεαπίμ ἰοοῖς ἐπ δγαεὶ, τυ “ες σὶβε οΥ “ἠὲ ῥεοῤίε, ῥγαΐτε γε γαλισεά, 

ταϊηκίηρ οἵ νον δπὰ οβεσγίηρβ οἵ ργαϊϊτὰὰς ἔος ἴῃς νἱοἴοτγυ δοβίενεά; οἵ ννε 

Φ Ονερ., Ὁ. 423: δες οῃ ἴδε οἴδετν 5ἰάς, Βε., σα σε. 

ἘΤῆνε 5Ξεοοῃά οἶδυϑο ἰ5 ἴὩδἢ τεηάεγεά ἰῃ ἃ οοστεβρου ἀἰῃν ΜΔΥ οὗὨ ἴδε ἱακίην οὗ ἃ 

ναιτίοσ᾽ 5 γον. 
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προς φίνε 3 τὰ ἱπί. 115 Τεταροσαὶ βεΏβε. --- ϑ. ὉΝΝΠ. ., ῬγῸΨ] οἷ. αἶεο Ὀϊ. 321 
ἰ5. 1510. 229; τὰ ἃ τὨϊγτά βγποηγαι, 5 Ρρη, Ησοϑβ. 51 1ς. 2838 .-- Ὁ)1.] δ ποτὰ οὗ 

ἴδε Βίρβες βίγ]ς, βασδὶ]εὶ ἴο Ὀ»9Ὸ Ῥβ. 22 ΗδΌ. 1ε10 Ῥγ, 816. 414, ἴο γὴν Ὁ 
15. 4033, ---“)) πνν .2)Ν} [᾿ς δοοθηῖς τί ρθ!} δεῖ οἱ ἴῃς ἢγβὲ ρσοπουῃ; οἴ. 
Ῥᾳ. γ68, Ὁτ. ἢ 198, Οὐδ. 2. --- 51} “παξε νεείοαν, νεμδῖς, σαμεῦε νεῖ υοζς νεὶ 
“Μαίδωες ((ὶς., αένέναί,, ἢ, ς9, 122; οἷ. ΝΟΙΘῪ Ν᾽, Ν)ΟῪ ΝοΙ, Οὐδέν, 75); 

οἴϊεῃ οουρὶεὰ ψὴὰ Ἣν (Ρ5. 21}4 ἃς.).. ΤΆς τοοῖ ἰ5 Ῥχγοῦ. οποτωδίοροεϊῖϊςο; 5:6 
Πυρέεϊὰ, Ζείζεελν. Κ 4. Α'ωρ ας ἡ. Μογχερίαναϊες, ἰἰϊ. Ὁ. 394 Β΄., ἵν. Ρ. 139 Β', 
ῬιαίνερἜ, ἱ. Ῥ. 38 ἴ. ὃ 

4, ὅ. Τὰ6 αὐ] οομΐηρ οὗ ὙΔΕΜΘΙ. --- Αἴεσ ἴῃς δχογάϊυηι 
(ν.5) τὰς ροεῖ δυττῖδβ υ8 ἐπὶ γισαάϊΐας γές δα ἀδβοσῖῦεβ ἴπε σοτηΐηρ 
οἵ Υδῆνεῃ ἴσο ἢἶβ ἀποίεης βθαῖβ ἰῃ ἴῃς Θουτῃ ἴο βυσσουγ ἢ 5 
Ρεθορίθς. Τῆς οδιβε οὗἁ ᾿ἰβ οογηΐηρ ἰ56 ἐεχροβεὰ ἴῃ ἴτε ἐο]]ονίης 
νεῖβθεβ (ν. 5), ΤῊϊβ ἰβ [6 ΟὨΪΥ πδίυγαὶ Ἐχραπαίίοῃ οὗ νι ; 1ῃε 
τηθηἤοη οἔὗὨ ϑἰηαὶ ἴῃ νι, ψῃ ἢ βθαπιβ ἴὸ τεαυΐγε ἃ ἀἰβετγεπι ἰηῖοτ- 

Ρῥγειδίίοῃ, ἰ5 ἃ ρίοββιυ ἢ ἴῃς ἀεδογριίοη οὗὨ Ὑδῆννε 5 δάνεηὶ 
οοἴηρατῖς Ὀι. 332 ΗΔ. 355. Ρ5. 6875. 4150 2 8. 2255 (5. 1815.) ΜΙ. 159 
ΡῬ5. 9755; εὐ Δ χίθ, τ)πιο. --- 4. γαλτυεῆ, τυΐφη “λοις τυεη σοί 

"ονὰ ,γοσι ϑεῖγ, τυλέπ ἑάοις »ιαγελεάρέ ἥγοηε τὲι6 γερίοτι ὁ Ξάοηε 

τῆς πογὰβ ἀο ποῖ τείεσ ἴο ἴῃς ἀεβοθηὶ οἵ Ὑδῆνες ἀροὴ Μί. ϑἰηαὶ 
(Εχ. 19,45) οὐ Ηογεὺ (Ὁι. 4.513 ς537) δὲ τῆς ἰηϑβετυϊοη οὗ τῇς 
τοὶ ρίοη οὗ 5τ86].5 Τῇς ἱτηάροτγυ ὈΘΑΓΒ ἃ σοτίδίη ταβειηίδηος ἴῸ 

τς ραββαζεβ ἰαϑὲ οἰϊεά, τῃουρῇ ΟἾΪΥ ἴῃ ἐδαϊαγαβ σοπηπηοη ἴο 41] 

50 0ἢ τηδηϊεϑίατίοηςβ ; Ὀυΐ ἴῃς 50] τὴς Ρῃδποηγχεὴδ πῃϊο δἰἰεηάεα 

ἴδε ρἰνίηρ οὗ ἴῃς ἴανν ἴᾶνῈ ἢ0 ΟὈνίουβ σοπποχίοη ἢ ἴῃ βυδ]εςοῖ 
οὗ ἴῃ6 Ροεπὶ, ΠΟΥ 15. ΔῪ βυρρεβκίοα Ὁγ [86 δυΐμοσ. [1 ἃ Ἴοοηίγαβι 
Βαά Ὀδοη ἱπίεπαεα Ὀεΐνψεθη ἴῃς στοαὶ ἀδεάς οἵ σοά ἴον [5Ξγδοὶ ἰῃ 

ἴοττηεσ ἀδγβ δῃά τῃ6 τϑσθηΐ Πυτα]διίοη,Γ ΟΥ ἃ σοτηρατγίβοη οὗ ἢ 5 

ἰηϊογνεηϊτίοη ἴῃ τς ἀεδβιγυστίοη οὗἨ ϑίβεγα ψ ἢ ἴῃς ῥτοάϊρίε5. δἱ 
δίηδί, ἢ 1 ταδὶ δανα ὈδΘη ἱπιϊπιαϊεὰ ἴῃ ϑοῖῆς ψὰγ. Αἴδσ πα 
δπῃουηοσειηεηὶ οὗἉ τῆς τπεῖης ἰῃ ν. 3 γα ὄχρεοὶ ῥσαῖβεβ οὔ Ὑδῆνθῃ 
ἴοσ ἴῆς ρτεαὶ ἀδ᾽ἰνεσαμοα ἢ6 [85 δῖ στουρῃῖ, ποῖ δὴ ἱττεϊονδηὶ 

Ὠἰβίογιοδὶ σεγηϊηΐίβοεησθ ΕἸΠΔΙΪγ, Ὑδηνεῆ αἀἰά ποῖ σοπηο ἴο ϑίηδὶ 

ἔτούῃ ϑείγ, ἔγοσῃ ἴῃς ρῥἰδίθδυ οὗ Εάοτῃ (ν."), ἴο ρῖνε τῆς αν ; δπά 
ὯΟ ΡΪδιιβίθ!α οὐ δνθὴ ροβϑβϑί0]6 Ὄχρ᾽δηδίίΐοη οὗ ἴπε86ὲ ψογὰβ [85 

Ῥεδη ρῥιοροβθά Ὀγ ἴμε σοιηπηθηίδίοιβ ΨΏΟ ἱπίερτεῖ ν. οὗ τῆς 

Φ 8, δ. α ἴνγτὰ, ϑοδηυστοσ, Ἐοβθηπι., Κα. Βο., ΗΣΠξεσ, Βα., Βοθεγίβοη, σοοῖε, 

8]. τοῦ, 1 ϑοδπυγ,, Εν. Βο., Νόχμε5, αἱ, Σ Κοβεῆσω, 
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{Ππεορμδηγ δἱ ϑ'παὶ. Οἰδεῖβ, σοπηρατίηρ Ὀϊ. 43᾽ Ηὰ}. 2“, τείεσ 
τῇδ νεῖβθβ ἴο δι οῦ ὑγᾶγβ, βιιοἢ 45 ἴποβα δραϊηβὶ ϑίῃοῃ δηά Ορ, ἴῃ 

μι οἢ Ὑδηνθἢ Ἰεὰ Ὠἰβ ρεορὶε ἴο νἱοἴοτγ,Ἐ οὐ ἴο ἴῃς ψγῇοϊα ρτόρταβ5 
τῆγουρῃ τὰς ἀεβοτὶ ἴο σαπάδῃ ψῖἢ Ὑδηννεἢ δἱ ὑπεὶγ μεδά.Γ Βυϊ 
115 ἀραίῃ 18 ἢοὶ ἴῃ ἴῃς ἰεχὶ, ἀηὰ ἴῃς βαπιῈ οὐὔ)θοϊίοηβ ἔγοπι ἴῃ 6 
εσοπίοχὶ ψῃϊοἢ ατα ἀτρεαὰ ἀραϊηδὶ ἴῃ6 [ὈΥΠΊΟΙ ἰηςεγρσγεΐδιοη ἅγὰ 

ν) ἃ δραίηβι 115. ἢ 
Τοχὶ δηά Ἵοηϊοχὶ οοηβίγαϊῃ 5, [πετείοσγε, ἴο ἱηϊεγργεῖ [ῃ6 νεῦβθβ 

οὗ ἴῃς σοχηίηρ οὗ δῦναι ἴοὸ ἴῃ6 Πεὶρ οἵ ἢΐδ ρῬθορὶε ἰῇ τῇς νᾶῦ 
τ Θίϑεσαϑ ΤῊΣ δησίεηϊ βεαΐβ οὗ Ὑδῆνεῃ γεγα ἢοὶ ἴῃ Οδηδδῃ, 

Ῥαυΐ ἴῃ τῆς ϑουῖῃ, δ ϑίηδὶ (], Εχ. 19}}}5. 5. Ὁ 2αςεἴ»:) οὐ Ηοσερ 
(Ε, Εχ. 3) 18 320 Νυ. τοῦ ὅς, Ὁ 2αεείμι).; τῆς Ἰαϊτεγ 15 ἴῃς ἴτὰ- 
ἀϊίοη οἵ τς ποτίῃεσγη ὑπ 065 (τ Κ. 195), δῃὰ ἰβ ῥσοῦδΟΥ ἴο Ὀς 
Δϑϑυ πη α ἤετο. Ηογοῦ νγὰβ5 ἰῃ ἴῃς Ἰαπὰ οἵ Μίιάϊδη, 2.4. ἰῃ Ατδρίδ, 

εαϑὶ οὗ ἴῃς δαβίθγη ῥτοὴρ οὗ (ῃ6ς Ἐδεὰ 8εα, πε μι! οἵἩ ᾿Αφάρθδῇ, 
διγοηρ τηουηϊαίης ψῃἰοἢ ἔογπῃ ἴῃ6 βουΐϊῃαεση σοηιϊηυδίίοη οὗ ἴῃ 

τάηρε εαϑὶ οἵ ἴῃς ᾿άσαραῃ. Ετοῦχ Ηοσθῦ, Ὑδῆνεῃ ψου]ὰ σοιης 
ἰηῖο (δηδδὴ ἔγοτῃ ϑείῖσ, τοπὶ ἴῃς ρ]αίεδαι οἵ Εἀοπὶ, 85 'ῃ Οὐγ νοσβθ. 

ΟἿ, ἐβρεοία!γ Ὁϊ. 33) Ηδ0. 3. --- Πψάσπ ἠάοιε τοεπίοί ,)ογίλ] ἴο 
Ὀαῖεε ; 5εὲ6ὲ οἡ 2.5 41". --- Μαγελεαδ  } ἴτε ὕννο νεγὺβ ἃσε βἰ τ δ ]Ὺ 

οουρϊεὰ ἰῃ Ηδρ. 3.2.3 Ῥς, 685; «ο΄ τῃε οοττεβροπάϊηρ πουῃ 
2 5. οὉ. --- ϑεῖγ} ἰ5 τῆς ΒοπΊθ οἵ ἔδβδιι, [ῃ6 Ἰαηά νυῃϊοἢ ννὰβ ρίνεῃ 
ἢΐτι Ὁγ Ὑδῆννεῃ, ἃ5 (δηδδῃ νγᾶβ ρίνθη ἴο Ϊαςοοὺ ([ο5. 24, Ὠϊ. )' οὗ. 
σε. 325 433.}). Ι{ 15 ἴῃς τηουηϊαίη ταηρε εαϑὶ οἵ ἴῃς ᾿Ασαθδῇ, 
ποπὶ ἴῃ6 βουΐϊπογη εηά οὗ ἴῃς Πεδὰ ὅεὰ ἴο ἴῃς αυἱί οὗ ᾿Αφαθδῇ, 

τον οἰ ]εα ἴῃ [5 πογίμεγηῃ ῥᾶτὶ 6ἰ- ἴθ], ἴθ τθε βου μεσα 6ϑἢ- 

ΘΠ ΟΓΔΉ  --- 7Δε γέρου οὐ δ ον] Ἰάδηϊτίσαὶ ἢ δεῖγ; 5ε6 Οβη. 

3125 δηὰ οἵ, αἷθο 3695. --- Ζήᾷε “αν φμαξζει, “16 ἀσαυεης ἀγίῤῥεα } 

Φ1Όη ΕζΖγᾷ (οη Ὁ 1. 33 Ῥ5. 68), Ε1.ὈΟ., οἴ, ΚΙ. 
Τ Ερῆτ., Ργοςορ. (ἱποϊμάϊηρ τς ἀε!νεταποε ἴτοτὶ Ἐρυρὶ), ΟἸες., [,εἴῖς, 1 δι|, Ελν.ν 

(455.,  εγπεβ. 

7 5εε ϑοῆπι,, Ρ. 463 ἢ, ψῆοβα κἰδίεπιεπῖ οὐ ἴῃ πιδίῖϊου οαῃ δαγαὶγ Ὀς Ὀειετεά, 
τδουρὴ ες 15. ἤπα!ν οοηϑβίγαϊ πε ὃν ἴῃς πιεηίίοη οὗ ϑἰπαὶ ἴο δάἀορὶ δῃ ἰπίεγργείδιίοῃ. 

ΜὨἰοἢ ας ἢδ5 Πἰπιβεὶΐ 5ῃοννη ἴο Ὀ6 υπίθηδθϊε. 

ᾧ Κὄπ]εγ (1780), ΗοἰἸπιδηπ, διυ4., Εθυ55, ΝΝ ., 5ῖα., ΚΝ. ΒΕ. δυνῆ, αἱ. 

!| Αοἰδπιίςυβ βίπυβ. Ἡοτγεῦ ννᾶ5 ἃ αἰϑίαπος οἱ εἴδανε ἀδγϑ᾽ ἰουγηου, ὈΥ ἴῃς Μί. 
δεῖν τοδᾶ, ἔγοπὶ Καάεςῃ Βαγπεὰ (Ὁ1. 132). Τῆεβε ἀγα γεν ἴπε ΟΠΥ οἷπε5 ἴα ν᾿ 

Ῥοβ58ε55, 
45εε Βυδ᾽, Οετολίρλιε εν Σονεῖεν, Ὁ. ἃ 8.) οἱ. Μά]οτ, Αεἰοε μ᾿ Ξωγοβω 

Ῥ. 135 (. 
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οὗ, ἃ 5. δῖ (ΞΞ Ρ5. 185) ΜΙ. τς Ῥε, ογἕ᾽ τ445΄. Εὸν ἐγῤῥεί, 
νὨ ἢ ταῖρῃϊ ἤᾶνε Ὀδεη ἴα τρ δοοίεηῖα!Ὺ ἔτοπι ἴμῈ πεχὶ 
Βαιηϊβιϊςἢ, βϑνοσαὶ τεοθηβίοης οἵ (ὃ ἤαᾶνθ, τύέγέ ἐπ εορμοῆορ,; 

Βυάάς οοπ)εοΐαγεβ ἰῃαΐ (ἢ]5 Τεργεϑθηῖς ἴπΠ6 οτὶρίπαὶ τεδάϊηρ, 26 
ἀεαυόης τιυαγε,. ---- ΤᾺσ εἰομας ἀγίῤῥεωϊ τυαίεν, ὅ. 16 γιοεη ας 
σὐεανιδα ἴῃ ἴῃς ἀετίναῖΐνε ρᾶβθαρε, Ρ5. 685, ἴῃεβε Ἰ᾿ίπεβ γα ἰδοὶ- 

ἰῃσ. ὙΤηε βεοοπᾶ νεγὺ ἰ5 φἝῃθσα! Υ ἰγαηβαιθὰ φεγιὀίσα (οἴ. 15. 

641), Ῥυϊ “γεανιδαῖ 18 ἃ τότε παῖυγαὶ σεηάογίηρ οἵ ἴῃς Ηεῦτον 
ΜΟΙ δηά ρἶνεοβ ἃ Ὀεϊζεσ ραᾶγα]]εὶ, Ἔβρεοῖδ!ν ᾿Γ τε δάορι τς τεδά- 

ἴῃς οἵ (ὃ ἴῃ τῆς ρῥγενίουβ ΠΊΘΠΊΌΕΣ. -- δ ογε Υαλιυελ (“λα ἐς, 

»δὐπαῖ), ὀφίογε ΥὙαλευεὴ, “6 Οοα 97 7εγαφ1 ἴῃε ψογὰβ δέκα: ἧς, 

δμαὶ τὸ ἃ φῖοββ ἴο 2δε »ιομρίαίης ἴθ ἴῃς ῥτγεοεάϊηρ αἰδυβε; " 

οτρίμα!]γ, 85 ἰἴ5 ἔοσπι ϑἤονβ, ἃ τηδγρίηδὶ ποΐβ, πιδάθ ὈΥ βοῖῆθ οὔθ 
ἴο ψῃοπὶ (ἢ ἰδηρυαρε οὗ ν᾿" φξυρρεκῖεά Εχ. 19. ϑυ βααυθηΥ ἰζ 

ἰηιγυάεα ἰηῖο ἴῃς ἰεχὶ ἴῃ ἴῃῈ ψτοὴρ ρἷδοθ. Τῆς τηγίμηι οἵ ἴῃ 6 
Ῥᾶββᾶσε 4]50 ραίῃβ Ὀγ ἴῃς τέτηοναδὶ οἵ ἴπε πψοσάϑβ. 

4. 1702] υἱτἢ ἀαροβθ, ἀπε! ρυ ϊϑηίηρ ἴῃς ἱπί, ἔγοπη ἴῃς πουη (Ρι. 413); 
Ἐνν. ὃ 255 α΄; ΟἹ. ὃ Ιόο ὁ. Τῆς ῥτίπιδτυ πιεδπίῃηρ 86 επὶ5 ἴο Ὀδ, " νναὶκ υἱτἢ 

διεαὶ 5ἴερ5, βἰτίἀβ, βία! κ᾽; οὗ ἴῃ βίδιθὶν πιδγοῦ οἵ ἃ τεϊϊρίουβ ροπιρ, 2 8. 6) 8 
οἴ, 2 5. 2251 Ῥγ. 412 [00 181, αἶϑο 7ετ. τοῦ Ῥγ. γϑ, --- ονῖν σι Οεη. 325, ραγα!εὶ 
ἴο ὍΘ γΝ; παρ ἰβ υϑεὰ οἵ Μοδὴ (6 εη. 3686 Νὰ, 213) ἄο.), Αταπὶ (Η 05. 128), 

Ἐρδγαίαιθ (Ορδά. 119 οἴ. 704, 205), ῬὨΠ 5 πε8. (1 5. 61 277. 11), Απιδὶ εἰκῖτε5 
(Οεη. 147). Ιἐ ἰ5 ποῖ βρεοϊβοδ!ν ἴῃς ῥαΐεδι ἴῃ ἀϊβεϊποιϊίου ἔγοπι ἴῃς τπηουῃ- 

ἰαῖπβ, Ὀυΐ 8. 5᾿πιρὶγ άς γερέορε οὐῦΓὶ  αδονε. ---- Ὑ)2) ὍΝῸΦ Ὁ}} {πε ῥδγῖῖ.]ς 18. ποῖ 

οἰϊπιδοϊετῖς, θαϊ συπιυϊαῖίνε; εαςῇ οἶδυβε δά ἀ5 ἃ ἱγαϊξ ἴο {πε σοιῃρ!εἴεπε85 οἵ ἴῃς 

ἀεβοτὶριίοπ. 72) ἰβ " ἄτορ, ἀτῖρ,᾽ ἴῃ ἀϊϑεϊποιίοη ἔτοπι " ρουγ, ἤον,᾽ ἴῃ ἃ ςοπίίπα- 

Οὐδ βίγαδηι; υϑυδϑὶνγ ννἱτἢ ἀος. 88 ἴῃ ἴθς ποχὶ οἴδυβε. ΟΚΡΥΩΝΟ αὶ ἐταράχθη 
Α ἐξεστάθη Μ ἐξέστη Εἴ ἐμγόαέμπε εεί (Νετεσυπάυ5), ἑ.6. ΔῸΣ (Βυ., Αἰελέ. «΄. 

,δα»ε., Ὁ. 104). 2) 8 ποῖ “ πηεῖξ αννδυ,᾽ ἃ8 σοπηπΊ ΠΥ αθῆγτηςά, Ὀαϊ “ πιονε ἰῃ 

νγᾶνεβ, Ὀς νἱ οἱ ΠΕ δρίϊαϊεά,᾽ κε τς Αταῦ. ω (Αθυῖνν., Νο  ετβ, 55.). -- 

δ. 35) Ὁ] ἱπ 15. 6319 (δος! ἀεηεΑ}}Ὺ ερξαϊξη 643) τῃε νΌ. 5 Ῥγοπουποεά 

220), Ἢ ψὨΐς ἢ ἴῃς ΝΙ. οἵ οδν 15 ργοῦ. ἱπιεπά δά (οἵ, γ)2) 15.344); Θ᾽ 7:5 ἱπίεγργεῖ 
τλαξε. 80 δεῖε (ὅ ἐσαλεύθησαν ἷ εον»εηεοἵὲ τιν! (Ν τεουηάυ5) {Γ85, (Ο]]ονγεὰ ὉΥ 

τηοϑῖ τεσεηΐ σοπηπι. δηὰ ἰεχχ. (6 ε8., ΜΥ,., 59., ΒΌΒ., Ηοϊϊπι., Ε. Μείετ, ϑιυἀ., 

Καε., Βε., Βα., Βί., 41.). Τῆς ρῥτοπυπῃοϊδιίοη οὗ Δ ἰ5 τπεη ἐχρ᾽αἰπεὰ ἃ5 ἄυς ἴο 

ἔα]ϑε δῃδίορυ ἴο ἴπε 3 585. ρ΄. οὔ [πε πογπιδὶ νετΌ. ες ῥδγαδ]!ς  5π|, μόνγενεσ, 
43Ρ. ἱξΐ τς γτεδὰ 1))0) ἷπ ν.(5, 15 Ὀείζεν βαιἰβῆεὰ ἴἢ ψγε ἀετῖίνε ἴῃς ψοζὰ ἔγοπι δ 

“βἴγεδια.᾽ [ἢ [Ὡς βτβὶ Ὦνο τηεπῖρεῖβ γε 8εε ἴῃς εατὶ αυακίηρ, πε ἢςξάνεπβ5 

4 Ῥχεοίϑεϊγ 50 ἴῃ Ῥ5. 688, 1 ἀ0 ἔσταξεν, Β Θ ἔσταξεν δρόσους -- Ἐϊ. 
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ϑιυγαγίηρ; ἴῃ ἴῃς ἰδεῖ ἵπο, ἴδε οἱου 5. ἀτορρίηρ ταί, ἴδε ἰοττεηῖς οἰγεδαιίπρ 
ἄονῃ ἴδε 5:4ε5 οἵ ἴμε πιουπίδῖπβ. Εοτ ἴῃς νΌ. οἵ, [οὉ 3638 15.4.8 7ετ. 917 δὰ 
τῆς ροεῖ, υβς οὗὨ ὈΌ1}) " βίγεδιῃβ᾽ Εχ. 1.55 5. 78,6 ἃς. ὙΏε βυρρτεββίου οἵ ἴδε 
δος... Μ᾿ ϊοΝ ἰ5 ἐχρτγεβϑεὰ ἰπ ἴὮς ῥγεοεαϊηρ οἶδυδε, οσοαβϑίομβ πὸ ἀἰηουϊγ. 50 
Ἐ, σιονίες ΛΉχενερ.ἢ ---- ) Ὁ Γ1}] Ῥ5. 689. Οοπιπιοηὶϊν ἴδε ἀεϊςιςα!]γ, γον 
“σἰναὲ, δὲναὲ λεγε; οἴδειβ, δίμαὲ, 7 :αγ. Ὅλες ἤγϑὲ ψουϊὰ ομἷγ Ὀς πδίυγαὶ ἰΐ 

ϑἰπαὶ νψετε ἴῃ βίρῃηῖ, δηὰ ἔος πείἴμος 15 ἴβεγε βυβηοίθηϊς σταπιπιδιϊςαὶ τνδιταηῖ. 

Ἐχδπιρῖεβ5 βυρεγβοί δ! 5 πηϊας ἀτε οοἰϊεοῖεά ἴῃ ἴπε ϑτασηπιδτβ, ἐφ. Οτεεῃ, ὃ 252, 
24; Οε5.36 ὃ 126, ς πῃ. 2, ὃ 136 η. 3, πὰ ε5ρ. ὈὨτῖνεγ ἰη ΒΏΒ. 24... 5. ν. τι; Βαῖ 

186. πεεὰ ἴο Ὀς οαγείυ}γ Ξε. [πῃ βοπὶς ἴῃς ῥρτοῃ. ἰβ ργεὰ.; ἰπ ἃ ροοὰ συϑῃν 
οἴδετβ (65Ρ. ἴῃ ἴῃς Ρ55.) νγγὲ πιδῪ τεσορηῖζε ἴῃς ἰηβυεπος οὗ Ατγαπιδῖς βυῃΐαχ; 
Ἐχ. 321 (πφῸ πι} 1 Κ. 14}} (δες ΚΙοβὶ.) 15. 2318 (ϑες Πυἢπι) ὅγε ρίοββεβ, ἰῃ υνῃϊο ἢ 
τὴ ἰδ υϑεὰ 7υ8ὲ 85 νγ6 υ8ς “ ἑ.ς.᾽᾿" ΤΏ βυβρίοΐου [μαἴ ἴῃ Τ7υἀ. 5ὅ α͵5ο ἴῃς νγογὰβ γε 
8 δἷοβα τεοεῖνεβ βοιης σοῃπῇῆγπιδίίοῃ ἔγοτῃ ἴῃς νατίδιίοπβ οἵ ἴῃς Οτεεῖκ νεγβίομβ; 

δες ΤΥ εὐϊτοη οἵ ἴῃς Ἡεῦτενν ἰεχὲ ἱπ 746 ϑαεγεα Βοοῖς οΥ ἐὰε Οὐδ Τετίανεενί, 
ἃς. Σ δἷοπε τεπάετβ αυἱῖς ρτατηγλδίὶς δ} τουτέστι τὸ Σινα; οἴ. 4150 5. 689. 

θ-8. ΤῈο εἰαῖο οὗ ιΐηρα Ὀσέοσθ [16 ΔΓ. --- Ττανεὶ οὐ ἴῃς 
Βίρηναγθ ννὰ5 βϑίορρεά, δηὰ ἰγανθ]θῖβ ατα οοηβίταϊηθα ἴοὸ ἴδκα 

τουμάδθουϊ Ὀγνᾶγβ ; ἴπΠῈ σΟΙΠΓΓΥ τγᾶ8 Παστὶοὰ ὉΥ ἀττηεὰ Ῥαπάϑβ οὗ 
(ὐδῃδδηϊίεβ, 580 ἴδαϊ ἴῃς [Ιβγδ6]]6 ρεαϑδηῖβ ψατα σοιηροὶ δὰ ἴο 

δὐδηάοῃ {πεὶσ ν]αρεβ. ΤὨΪ5 15 οῖ ἃ τΏΟΓΟ ἰπδίδηος δηὰ ἰ11.5- 
ττδιίίοη οὗ τῃ6 ᾿ἰπϑθουγν οὗ ἴῃ6 Ἰαηάὰ υὑπάδγ (δηδδηϊα τηΐβγαϊα ; ἴὶ 
5 ἴῃς ρτίενδηος νηοῦ νγὰβ ἴῃς οαι56 οὗ ΜᾺ Γ. ---α. 75 2λὲ ὅα»» οΓ 
ϑλανραν ὁφη Απαίὰ, ἐπ ἐλε (γε 97 7441] ἴῃς ρετίοά ἱπηπηεάϊδιοὶν 
Ρτεσδάϊηρ ἴμ6 ἀρρβάγαηοε οἵ Πεδογαῃ ἃ5 Ἰεδήεσ δηπὰ ἀεἰΐνοσεσ 
(ν.3). Ὑῆε δογπάεϊοῃ ψουϊά ἱπιρὶν ἴμαὶ Θῃδιηραγ δἀπὰ 746] ψετα 
Ποπίοιρογασίεβ. ὙῈδ ἰδῖῖασ σδὴ Ὀ6 ΠῸ Οἴμοι ἴπᾶπ ἴῃ Πεσοίπα 
οοἰεντγαϊεα ἰὴ νι δ . ποὶ δὴ οἴποινίβα ἀπκποόνῃ Ἰυάρε οὗ [με 
βᾶτη6 ὩδΠΊ6, ὃ ἴῃ ΜὨϊΟΝ οαθ6 ἴῃ6 ΔΌΪΠΟΥ ταῦβὶ ἤᾶνε αἰβιϊηρυϑῃεά 
(ἤθτ ἴῃ βοῖὴβ ΜΑΥ, Ζ. σ. Ὁ δά ἀϊηρ ἴῃς Ὡδηγα οὗ ἢϊ5 (αίμει. Τῆς 

ἀἰπουϊγ, μοννενεσ, ῃϊοἢ 115 Ὠγροιῃαβἰβ ἰ5 ογεδίεα ἴο σεϊϊονε ἰ5 ἃ 

το] οὔθ. [ἰ 15 ϑἰηρυϊασ ἴπδὶ 1ῃ6 πᾶτης οὗ 1ἢϊ5 Βεάδνγ ννοϊηδῃ 

ϑῃουϊὰ ὃς οουρϊεὰ νι τῃᾶὶ οὗἨ ϑῃδιηρασ. Απά ἤονγ οδῃ ἴἢ6 
Ρεοά Ῥείοσε ἴῃς σίβε οὔ Πθθοσδῃ Ὀ6 οα]]δαὰ “6 “α»5 ο΄ Ζαεί, 
ψ ἤδη της ἀεοα νῃϊοῖς τδὰς ἤδσ ἔλπιοιι5 νγὰ5 ΟὨΪῪ ἴῃ 6 ἰΔϑὶ δοῖ ἰῃ 

4 Τὸ ἰἢς δποίθηιβ ἴῃς πτγπιαπιδηῖ ννὰ5 ἃ5 5οἰ ὰ 85 ἴδς εαγίῃ. 

ὁ ΚΔδΌΡ., ϑοῆπι., ΟἸετ., ἕνν., ἃ]. 

1 ΈΞ, ΚδΌῦ., ϑοῦπι., ΟἸετ., Εοβεηπι., Κε., Βα., ἀπά τηοϑῖ, 

ᾧ Τεῖῖες (1766), Κόδμ!εγ, Η οἰ πιδηη, (ε5., ϑιυά., Βε., ΟΥΠ; ὁ δειλοῖς ᾿υάσε, 

Οἴεε (1753), 1.51. Ἐνν. οοη)εοίατε5 {πὶ }αἱγ (108) ἰ5 τρεδῃῖ. 

- 
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τῆς ἀεϊνεταηος νοι Πεθόσαῃ Πδά δἰγεδὰν δοηίενεα ἢ Τῆς Ὀεβὲ 
ταὶ εδὴ Ὀς 56ἰὰ 15, παῖ, δ πουρῃ ϑΠμδτηρασ δπάὰ 46], Ὀοιῃ οὗ 

ψθοτῃ ἰη αἰβετγεηὶ νγὰγβ ντουρῃς ἀεἸίνεταησς ἔοσ [οἷ ΡΘορ]θ, ψεσα 

Ἰἰνίηρ, ἴμεν ἀϊά ποιπίηρ ἴο ἔγαεε ἰβγϑεὶ ἔτοπι ἴῃ ἵγσάπηυ οἵ ἴῃς 
Ο(δηδδηϊϊε ὑπτ]] Περοσαῇ ἀρρεαγεά. Βυΐζ ἰξ τηυβὲ Ὀςε σοηζεβϑοὰ 
τ1ῃαὶ (15 15 ποῖ ΝΕ πδΐυγαὶ ; ἀπά ἰξ νου ρεγῆδρβ Ὀς Ὀεῖίεσ ἴὸ 

τερατὰ τπ διε ἄαγς 97 7πε] 85 ἃ ρὶοββ."ὀ [{{ῃϊ5 Ὀ6 50, ἴπ6 φυδϑίίοη 
ΜΠ} ἀτῖϑε ψΠΘΙΠΕΙ ΘΠΑΠΊΡΑΓ νγ85 ΟΥΡΊΠΔΙΙΥ δὴ [5γδοὶϊῖς ἤδτο δἱ 8]}. 
Ιη τῆ6 σογηπι. οἡ 35} 1 45 θεδη βῆονψῃ ἴμδῖ ἃ5 ἃ ἀεἸίνεσεσ οἵ [ϑγδαὶ 

6 Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃς ἰαῖεϑὶ τεάδοτίοη, δηᾶ (ῃδὶ ἢ 5ἰδιρῃςες οὗ τῃ6 
ῬὨΠΠ σι 65. 8 ργεηϊδῖυσε. [ΠῚ 55 15 ἱηϊεγργεϊεὰ ἱπάθερεπμά θην οὗ 
115 Ὁπῃ]βιοτίοδὶ Ἂχρ]οῖξ, ἰὲ νου θὲ αυΐϊῖα 45 ἠδίασαὶ ἴο 566 ἰη ἢϊτ 
ἴῃς ΟΡΡΓΈβ50Υ οὗ [5:86] ἃ5 ἰϊ5 σῃαιηρίοη. ΤΠ ΠδπΊ6 8 5. ΓΔΏΡΟΙΥ 

(οτείρῃ δηἃ ἢεαιμεηΐβῃ. 5 Ὅῇε οὈνίουβ οὈ)εδοτίοῃ ἴο [ἢ 15 ἰηίεγρτα- 

ταϊίοη ἴ5, ἴῃδι Θῃδιτηραγ ρ]αγβ 0 μαζὶ ἴῃ ἴῃς βίγυρρίε ; ἴῃς οἢϊεῖ οὗ 
τἴῃ6 ΘΏΘΙῺΥ ἰ5 ϑίβεσα. ὃὶ ---- (ἀγαυαης ἐεαςεα, α»α ἥδοσε τυὐσ ἡγαυεεα 

46 γοααῖς τυεπὶ ὁγ γοωπαφόομέ ῥαϊι5} τἴλ6 ἢγϑὶ νγοσὰβ ἃγα υ504}} Ὁ 

ἰηϊετργεῖθα, 85 ἴῃ 4}Ε,, 2. ἀξράτσαγε τοογό οἰϊεωσεα, εἴ, 15. 215,ϑυὨ1ὶ 
8 ἀουδιι], ποννενθε, μοί [ἢ 6 νογὉ Μ}1}} Ὀθαγ [15 πηεαπίηρ, δὰ 

186 Ρδγα]] 6] 5πὶ 5 ἱπηραϊγε. (Οοπηησσος Ὀεΐνεεῃ αἀἰβετγεηι ρᾶγῖβ 

οἵ [πε ἰαπὰ νγὰβ ουἱϊ οὔ, ἀηά ἴῇοβα νῆοῸ νεσα σοπῃρεϊϊεὰ ἴο ᾿ουτ- 
ΠΟῪ ὈΥ [Πεπηβεῖνεβ ἴοοὸκ οἰτουϊΐουβ πα υαηἰτεαχυεηιϊεα Ὀγραί8. --- 
Ἴ. ΤὭς ἄτϑὶ Παϊγνετβα ον] ἀθην σοπίϊηιε5. ἴῃς ἀεβοτίρτίοη οὗ ἴῃ 6 
ΨΙΟΏρΡΒ νηΐ ἢ 5γα6] βυβετγεα ἴῃ τῃ6 ἄδγε οὗ ϑῃαπιρατ. Τῇῆδ τηεδη- 
ἴῃρ οὗ ἴ6 πογάβ, ἤονενθσ, ἰ5 υποουϊδίη. ΤΏ που (ὅγαζδη) 

Οσουΐβ ἀραίῃ ἴῃ ν.}, Ῥὰϊ ἢῸ τεηάεσγίηρ ΨνῃΪΟἢ ϑυϊῖ5. οηα οὗ ἴἢε58εὲ 
Ῥίδοθς 5866 π|5 ἴο Ὀ6 ροββϑί Ὁ] ἴῃ ἴῃς οἴποσ. [Ι͂ἢ ν.ῖ ψα τηῖρῃϊ ρεῖ- 
Βᾶρ5 ρίνε ἴξ ἴῃ6 β6ῆβε, υήδαρε ῥοῤμνα πον, οὐ Ὀεϊζεσ, ὈῪ ἃ 5ι!ρῃϊ 

επηεηάαδιίοη, τοδά, ἀσηιέσής εεασεά,; ἴῃς ροαβαηῖβ ἀδβεσίεα {Πεῖγ 

ν]]αρο5 ἕο [ἢῃ6 Ρτγοϊβοϊίοῃ οὗ ἴῃς να]]δὰ ἴονγηθ. ΤῊϊβ ἰ5 ἀρρτο- 

Ρτίδῖα ἐπουρῇ ἴῃ ἴῃς σοηίοχῖ, ἀπα τὺ δα τὶρῃϊ. [ [{50, τῆς νοτὰ 

4 Οεάάε5, Βὶ., Οοοῖκε. Ἐ ΟΕ “ἴῃ τῆς ἀδγ5 οὗ ἰῃς ῬΗ}] 5 πη 65, 159 
7. ὅ8ὅες δῦονε, Ρ. τοό. [ἴ νουϊὰ ὃς τῇς 5ο] ἴᾶσγ ἰπβίαπος ἱπ ἴῃ 6 ΟἹΤ. ἰπ ψῃϊο ἢ δα 

Ι5γαςὶϊς Ὀεατβ ΟρεηΪΥ ἴῃ πᾶπιε οὗ ἃ πεδίῃεη σοὰ (Βαείῃρεη, δείγᾶρε, Ὁ. 140 ἔ). 
ᾧ Ν ὲ 5βῃου!ὰ ἢανε ἴο Βυρρὶεπιεηὶ ἴῃς Ὠγροῖπεϑὶβ ὉγῪ δποίμεσ, ἴπαὶ Βῃαπισασ μδὰ 

αἰϊεὰ Ὀείοτε ἴπε ννὰγ ἀπὰ Ὀδθη βυοοδεαςα Ὁγ ϑίϑεγα. ὙῊΣ πᾶπιεβ γα αἰΐκε ἴῃ Ὀεΐης 
πείϊπες Οδηδδηΐ ποῦ Ἡδοῦτεν,. 

{115 50 ἰπίεσγργείεα Ὁγ Ζ:3, Αὔαϊνν., Εδ., ΚΙ., ϑοῦσα., ΟἸεγ., Κόῃ)., Κ α., (α535., 

Βα., Βυ., α΄. Οὗ ΕῸΡ 51 (Αυψ., 81.) 



144 Τῦῦσες 

ἴῃ ν. 1 τηῦβὲ Ὀὲ ρίνεῃ ὕρ, ἃ 5ἴερ ψῃϊςοῃ, ἴῃ τῇς αηϊηιε! Πρ] 6 δηὰ 
ἰπα ΙΔ 0]γ σοτταρὶ ἴεχὶ ἴθεγε, 6 πεθα ηοΐ ᾿οϑίϊαϊα ἴο ἰακθο. Γῆς 

τοηάδεπηρ γερά νιοὶ, οὐ ἐρμπϑοεί, σα ἐδγελίῥ, γέ, γμάίρες, 7 ἰδ 

τεσοτηπιεηάεα Ὁγ ἴῃε ἕαςϊ τῃαϊ ἰξ ψουϊὰ ὍῈ ροββίδ]α ἰῃ ν.}} αἱβο ; 
Ὀυῖ Πᾶ5 πο βυρροτί ἰῃ υὑϑᾶρθ ΟΥ̓ ΘΙ ὙΠΊΟΪΟΡΎ, ἀπά ἴῃ ν.ἷ ἰ5 [6585 ἄρρτο- 
Ρῥτίδῖα ἴο ἴπ6 οοηϊεχὶ ἀπά ρδιδ]]ε ἴβηι. 

ΤῊ ταρεϊ πο οὐ τπὰ νεγὺ «φαςεα Ἡἰϊμουϊ ἃ βαρήεοϊ τᾶν ὃς 

δοοίϊά6ηῖδ), οὐ ἃ 576 οἵ βΥποπυπΊοιιβ ἢ 2Ζγαζσμ ταῦ ἢᾶνε (ΔἸ 

ουΐ οἵ ἴῃ τοχί. ζᾧ --- ΖῈΔ φάους ἐάν’ αγίσε, Ζδεόογαλ} ἴῃ νεγῦβ πᾶν 

Ὀς εἰμεν ἴῃ 6 ἤτβθι ρδβοη οἵ ἴῃ 6 βϑθοοηά ρϑίβοῃ ἰδιηϊπίηθ ἢ ἴῃς 
οἷά επάϊηρ ; ν.} (οἴ. ν.) τρᾶκαβ ἴἃ ῥγοῦδῦϊα (μαὶ τῆς ἰδίϊεσ ἰ5 
ἰπϊεπάθά.  Βυάάδ τῃϊηκ5 ν.ῖ ἃ ρίοββ ; 566 ποῖε. --- Α΄, να σοπ ἐπ 
7 γα} ἴῃ6 ρῆγαβε οσοὺγβ ἴῃ [6 ΟἹα Γεβίδπιθηϊ οὨΪγ ἴῃ 2 8. 2ο"»Ἁ, 

ἃ Οἰἵγ δηά ἃ πηοῖποσ ἰῃ 5τ86] (05. οοττεςῖὶγ, μητρόπολις), [[ (τΟτἢ 
ψῆϊοῃ ΝΙΕ ΙΓ ἰηίεις της Περοσδῇ 4150 νγὰβ ποῖ ἃ ψοϊηδῃ, Ὀυΐ ἃ 

ἴον, Ὠαθοταῃ- ΠεὈαυτγεῃ 

ταταν ὑπὸ} ὕπο "Ἰεᾶνε οὔ"; ἰπίταπβ,, ' βίορ, οβαβς᾽ χ. 95! Ὠξ. 1.51} δο.; {παῖ 
ἴξ πρᾶν αἰ5ο πιεδη “1ἷς ἰἀἰς᾽ 8 ποὶ 6βι δ᾽] ἰβμθὰ ὉΥ 1 5. 256 7οῦ 145. [1 ἰ5 οῃ 4}} 

δοοουηβ ρτεξεγὈ]ς ἴο ργοὔουπος ἴῃ 6 ποὰῃ ΓΥΠΠΝ, " Θοπηρδηΐε5 οὗ ᾿Ῥναγίατετβ᾽; 

τῆς 588π|ε σοτγεοϊΐοη οἵ ἴμε ρυποιυδίίοῃ 18 ἀεπιαηάἀεὰ ἴῃ 7οὉ 618. 19 (ςαγανδῃ8). 
-τ ΓΊΣΓΣ 255] Γ2}) ἰβ ἃ ροεῖ. Ξυποηγιω οἵ 1γι, οἷ, [6τ. 1816, --- γῦρο Ὁ] 

Ῥπ, 1255) οὐ. 7555 18. 271; ἴῃ ΜΗ. θοῖδ γογὰβ ἃγα υϑεὰ ἱγορίςβ!!ν οἵ ἰογίυους 
οοπάυςϊ. ὕυτῖν 3. 8 ετγοπεουβὶυ τερεαϊεὰ ἔτοπὶ ἴδε ργεσεάϊηρ ἰἷπε, ἴο ἴῃς 
ἀειτίπιεηϊ οὗ Ὀοῖῃ ἴῃ ροεῖῖςαὶ ἐχργεββίοη δηὰ ἴμς σγίμπι."" ---Ἴ. γγο ὑὍ πῇ 
ὈΝΊΣΣ] νυν πὴ ΕΖ. 381} ΖΕΟΉ. 25 ἀταὲ ἀπινδ!!εὰ Παπιϊεῖβ, 17 1 5. 68 
Ἀι. 36 τμ6 ρεαβαπὶ ρορυϊαϊίοπ οἵ βυςἢ Παπιϊεῖβ; οἴ, αἷΞο ἔδιῃ. 919 δηὰ ΜΗ. 
τγλρ. [ΙΕ ἰ5 Ῥάγεὶν Ρροβϑβϑί]ε {πὶ ἴῃς διβίγαςϊ 1,10 πιὶρῃξ πιόδη “" ρεδϑαπίγυ, δηὰ 
Ὅς οοπβίτιεα 85 ςοἸἸεοἰἶνε νν ἢ ἃ Ρ᾽ υταῖ νετῦ; Ὀὰϊ 45. ἰπ (ἢἷ5. οοἰ]εοῖῖνε υ5ς ψγα 
Βπά εἰβενθεγε Ὑ9η, ἴδ νου θὲ ρῥτείεγδο!ς ἴο επιεπὶ ἤαγε πνν, ΨΒΙΟΘΝ ἰ5 
δοῖυδ!!γΥ ἑουῃὰ ἰπ ἃ ἔενν οοἠά.; 80 ϑιυά. --- ΠΣ ὑπο’ τῷ} τῆς τεῖ. Φ 1} [ἢ 15 
Ῥοϊπιϊπρ τνίοα ἴῃ ἴπῈ νεῖβε, αἰβο δηῖ. χ᾽; οἵ. 74. ΟἸΤ γ12 825. (.65.3Ὁ 8.16; 

55... Ὁ... ΤΏ τοὶ. τ’ 5 ἰγεχυδηΐ ἰπ ἰαῖε ΒΗ. (Όδηϊ., Εςο]., δς.), δῃὰ ἱπ ΜΗ. 

βυρρίδηϊβ ἼΦΝ δορείμεγ; Ὀαῖ ἰξ 8 απβαίς ἴο ἰηίογ πὶ ἰΐ 'να8 οὗ Ἰαῖς οτίρίῃ, 

δηὰ πέπος ἴδαὶ ἴῃς Παϊίγνετθε ἰ5 ἃ ρίοββ (Βι.). οἵ ἴῃ ψῃοΐε ροεπὶ οἵ ἰαῖς ἀδῖς 
(ϑεΐπεοκε,  εγπἊβ). 7 Υς πᾶνε ἐαυδ!ν Ε{|6 στουπὰ ἔογ ργοπουποίηρ Φ ἃ 

ΦΈ, “νίε:; 5ἰτϊατὶγ Δ ΒΟΜΝ ἱ (Νετεουηάυ5) ; οἵ, ΗΔ. 334. 
{ Τεῖϊογ, ϑοδηυττογ, 665., ΗοἸδηη, Βς., Εευ55,  εγηα5. 

Βα. ᾧ ὅ5εε δῦονε, Ρ. 132. 
[ ὅεε αὔονε, Ρ. 25 πὰ τ. 4“ Α'εεομείεἠαέίον, Ὁ. τι. 

“4 Βγίρρϑ. Ἡ Οὔκογνο ὑ.'.Ν3, ν. 27 

-ς 
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Ῥδου ἸαΥ οὗ ἃ ποτίβετη ἀϊαίεοὶ (Ναςμεῖρα!!, Βό., 4].).5 ΤΈς τεϊαϊνες ἽΝ 
δηὰ Ψ᾿ ἀγε ργοῦδῦϊγυ οἵ ἀϊβεγεπὶ ογιρίῃ, ἃπὰ ποιὰν πᾶνε οχἰδιεὰ βὰς Ὦγ 5ἰάε ἴῃ 

41] ρετίοάβ οἵ ἴμε ἰδαῆρυᾶγε. Ἐοτ "ῈΡ (51 ε Ἐ, μανε τῆς τηϊγά ρεσβομ, ερεὶ 
“εῤογαλ αγοτε; ἾῊ νγουϊὰ ἴπδη Ὅς ἃ ἰδΐεσ οἴδηρςε ἴο ἴῃς ἢγβὶ ρεσβοῃ, ἀϊοϊαιεὰ 
ὉΥ ἴδε {ΒεοτΥ ἴπαὶ Ἰεθοσδ ννα5 ἴῃς δυΐμοτ οἵ ἴῃς Οἀς (ν.1).} [ἐ 15 βίπιρίες 

ἴο ἴᾶκε [ὃς ἔογῃη "ῸΡ δῷ 2 5.1. ἢ με οἱά επάϊηρ ἑ (Οε5.25 δὶ 44. 2 π. 4); 
Ἀδαΐχετ (1839), Βδ., Οταεῖζ, Νε., Α. Μϊεν, Κευδ5, Καὶ 

8. (οπίϊημε5 ἴῃς ροτίγαγαὶ οἵ τῇς 5ἰτυδιίοη ἴῃ ϑγδαὶ δὲ (ῃς ουῖ- 

ὕγθακ οὗ ἴῃς νᾶ σ, 85 15 εν ἀβηΐ ἔτοτη ἴῃς βεοοηά ἢαϊξνετσβο. ἢ -- Γ᾿ 
σἠϊοία τοᾶς πο ἐ ὅδ σέέδηι, "07 ὦ τρεανγ, αγνιοηρ )ογέν Τλομσαπα γιθη] 

τῆς Ὠγρεγθοὶς 15 ποῖ ἴο 6 ῥγεβββά ; ὩῸΥ ἄοεβ ἴῃς ἰδηρυαρε ᾿τπηρῚῪ 
ται (6 Ι5γδ6} 165 δὰ Ὀεεη αἰδαγπιθα, 45, δοοογάϊηρ ἴο ἃ ἰαῖας δπὰ 

εχαρβοταϊεὰ βἴουυ (1 85. 1353), ἴον μετα ὈῪ ἴῃς ΡΠ] 5τπ65 ἰπ τῃς 
ἄἀδγβ οὗ ὅδ]. Βαΐῖ, σοπιρατεὰ νὴ ἴῃ 6 ψ6}}- δαυϊρροα 50] ϊεῖβ “ἢ 

᾿Π(ἢε Οαπαδηΐία Κίπρβ, [ΠΟΥ γετα ἃ τη 6 οοησουχβα, ἀττηθὰ νυ "ἢ 

βυοῃ τιᾶὰς εαροηβ 85 δδοῇ τηδῃ οου]α ἸΑΥ ἢἰ5 ἢδηάς οη, οἵ ἢυτ- 
τε Ϊγ (αϑηϊοη ἔτοπὶ [6 ἱπιρὶεπιθηῖθ οὐ ἢϊ5 ρεδοθίι! οδ]]ηρ. ὃ 
ψεῖβε 5 5 αηϊητ6} Πρ] 0] 6. Τῆς ΕΡ 5 νοτβίοη, (ΟἸ]οννίηρ Ζ᾽ ἀπά 
7 εν δὴ σοτηπηθηϊδίοσϑ, [ σοπηθοῖβ ἴῃ νοῖβα Ψ ἢ τῆς (ΟἸ]ονηρ, δηὰ 

υἀπάἀογβιδηας 1 ἴο τείεσ ἴο [5γ8ε}᾽5 βίῃ ἰῇ ΜΟσβρρίηρ βίγαηρε ροάς 

Δηᾷ ἴἰἴ5 σοηβεήμσεποα, ἃ ΠΟΒΈ]6 ἰηναβίοη : “ΤΉΘΥ οἤοβθε τὸν ροάβ ; 

1ἤδη νγὰ58 ψγὰγ ἴῃ ἴῃς ραῖο5." 7 ΤῊΪ5 τγδηβιατίοη οὐ ἴῃς ἰδϑὶ ᾿επγὶ- 

53:1 ἢ 15 ἱπηροββίθ]ε ; [πὶ οἵ ἴπ6 ἤγβι, (οσ ρταπιγηδισδὶ γτεᾶϑοηβ, νΈΕΤΥ 

ἱπηρτοῦαῦϊε. Μοζδϑονεσ, 1 ἴ(ῃς ροδὶ μδᾶ τηϑδηΐ ἴο βρβαῖΐς οἵ ἴῃε 
ΔΡοβίαϑυ οἵ 5γϑ8] ἃ8 ἴῃς Ἵδυβ6 οὗ 16 δν} ἴῃ Δα ὈΘ(Ά]ΠΘη 1ξ, 
186 παίυταὶ ρίδος ἴο ἀο 350 νγὰβ Ὀείοτο ν.", γῇεγε ἴῃς ἀδβοτγριίοη οὗ 
ἴῆοβε δν1}]5 Ὀερίη5. Βυῖ [παῖ ἢ6 σοηβίπιοα [Π6 ὨἰδίοτΥ οὐ ἢΪ58 {πε 5 
ἃ5 ἴῃς δυΐμοσ οὗἨ ἴῃς ἱπιτοάυοσίίοη ἴο ἴῃς ΒοοκΚ οὗ 7υάρεβ ἀοε5 
(245) 5. πονῇδσε ἱηιπλαϊεὰ ἴῃ ἴῃς Οάδ, δἀπὰ ἰ5 ἴῃ [1561 πηοβὶ 
ἱπιργοραῦϊθ. ΟΕ αἰϊεπιρῖὶα ἴο εχίσαοϊ ἃ πηθδηΐϊηῃρ ἴτοτη ἴδε 

4 Νευθδυοτῦ δηὰ ϑδγος Ἰπουρῃι τηαἱ {πεν ἰουπὰ τΠε Ἰεϊίεγα ὅτ’ οἡ ἃ βίοπε ννεἰρῃϊ, 
Ῥτοῦ. οὗ ἴῃς 81} οεηΐ, Β.Ο., ψῃοἢ 85 Του παὰ οὐ ἴῃε 5116 οὗ ϑαπιαγία; αϊ ἴῃ γεδά- 
πῃ ἰ5 ἀϊβρυϊεά. ὅ8:ε “εαά., Αὐρ. ἃ, 18ρο, Ρ. 94; “““ἀεπαεωνι, ΑῸΡ. 2, 1τ8ρο, Ὁ. 164. 

Τῆς οοπίγονεγθυ ἰπ ἴῃς “εαάενην, 1894, 15 τερτίπιεὰ ἰη 5.1. Ομ. «δι., 7αἱγ, 1894, 

Ῥ. 220-231; 284-287. 1 8ὅες Ννε., Οο»η., Ῥ. 223 Ἡ., οὗ, Ρ. 356; Βὶ. 
ΤΕ, Μείεν νουϊὰ ρυϊ ν.8 ἀῆετ ν.9; οἵ. Α. ΜΙΠΙεγ, Οοοκε. 
ᾧ ϑυοῇ 5εεπιβ, δἱ ἰεαβῖ, ἰο Ὀς ἴῃς πιεαηίηρ; ἴπε πιυϊ]διεὰ σοηίαχὶ ννᾶγηθ ὺ5 

δξαϊπϑὶ ἴοο οοηβάεπιὶ δη ἰηίεγργείδτίοη. Ι Κα., Κι., Ταποῆ., ΕΙΌα., ΑὈδτγῦ. 

4 (ΓΙ. Ὁι. 3217 ]1υἀ. 42}1-δ,ι 50 Ὥτυπ,., ΟἸΙεγ., 5οῦπι., ϑεςῆπυτγτγεσ, ΗοἹ]πι., ϑιυά,, 

Βα., (α55., ἔυϑβ5, ΟἽ}, αἱ. τὰ. ὍΤῊε βγϑὶ οἰδυδε ἰ5 τεπάεγεα ἰῃ ἴῃς βᾶπια ννὰγ Ὁγ Φ. 

,, 
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εὔκεεεξ δε πϑὸὲ παςεὲ τοζοεποέ:. Τετόσε ἰγχατῆδδος : Νοτὰ ὕὈεΐΔ 
ἜΡΟΣΕ ἔοσξσισε ἢ τ ροετας κεξσ τὰ ρθε Ἐευτεσις : εἴγρεας εἰ 

ἄμεσον ἐς ἀοζαστεσισκ τσὶ τ αμκέταστοσι τὸ πο σαοὶ Ἐπαὶ χὰ 
κτῶσεσο “Γπετ τες ὲα ΡΣ ΣΕ χη ἐξε. Τ ἢ πετρρῖν. Ὠςοκ ἢ 

«αιὸ ἕσλς, [χ τὸς ἴκῃ δσσσιση ΣΝ 55, Σσὶξ ζύσως τεσεπσοσδες οὗ 66 
ἄχοδ  τασσε τσεῶὶ κοῦ γχθι Σ ξὸς ὑστῶκιὶ αρξὸ. 

Θ-}}Ὶ τὰς πτὸ οὐ τορος τύσθες σὰς Ξ ἔστοιδ 3. ΒΖ τ της τςοτε 

ἘΞ ὭΣ πεμπσισισες Ἔσο τϑὰς ἀσΥ ἀττ οσ τς τα τῶ ἐστι πὶὶ ετεσ 

ὙΦ ὑτρ ἋΣ ὑοποσς τὸ ΤΡ πλτραῦ τυσεσσσς ἅσππαξ τπΡ ὅσπτὶ ἸῈ 

ΞΘ ΒΉστσια] πὶ τῆ κπσες βδιορ τ ΠΣ ἃ ὅς ᾿ τ τισαπτιτοσιὶ τὸ 

πὸ. ἀπὶξ ππὸὶ τὰσ σας σιπ ἃς σσιὰς ἘΣ ἸΣ Τρεστγησπι τὸ ἴδε 

ἀξθιπτσιξ πσττΐα ἀπὶξ τισονος ἀν πα πὸ τὰ ἀσσ αὶ τροσεσις 

ἘΠΕ ἃ ΠῚ ππΣ χα πιδιποσα τῶπε ἀπ τοπσσισὸ τὰ τσα- 

τσειπὶ ΞΕ ΠΙεστ στι τ σσπσισς, ἴδιας χορὸ Ἴστε, μὲ τῆσρς ἘΠ ΠΣ σπσ 

απ τᾶις ὙΠ] υνκῖπις αστεσα, ὙΣ τατν ὙΠΌῸΠῚ ΤῊΣ Ξυτρ παρ ὡς ΞῊΣ ἐππ- 

ψφπσιξξ ᾿πὺ ΠῺΣ σετστοΣ Ὑπὸ χα ὙΡΣ αν ἔσσυτο υς πσίασοξ πβοττο- 

τσ, πῆς ππῆίσαα στ ἐροσ Πιτοτ ας ΤΣ, ἬΣ ΛῺΣ ΤΡΗΒΟΥΣ ἋΣ ΞΙΞΡΘΈΤ, 

Ἑ ΠυσσοκοΣ Ὑυ ὙΗΓΈΙΙ ἀπὸ ΠΕΡῚ χρποιτοϊος τς τουτοτσσιπ,,  Ὑας 

τῶν, ΨΙΠ ταττε σσ θ᾿ τυπῆιξοπισς, Ἂς στρ κὰς Ἑ τὰκ ἢ ΗΜ τ 

τσ ΤῸΞ ΜΓ ἋΣ τῦςΝ σις τ οἐἦ ἵκαῦ -- τυξὸ πὸ ξτ 

Ὑπταξο ἘΞ ττπεῖὰ ἀταπτς πὸ ἜΡΙΕΣΙα τοὶ σφας Ἐπὶ Ἐ ὨΥΜΡΈΝΣ τας ἢ πτεπε 

πῶς το πρισξα ἄϑεν το σγις πὸ τ το μλὶ στῖς πὴ τς ΞῊΣ 

πὰς. ταὶ τῆ Πα Ἀπϑπιπιὶὶ υδ΄ςς. πον σι πηππηγ σηασας 

π- τῖσ πον πρτοσεο τὸ ΤΙΊΠΡΔΙΣ ἀπ “Ὁ Ἔ ὨΥνραον τς Ὑτ πιστο- 

ΞΣ ἈΠῈ π΄. πὶ ἅτπο παστοῦ ψππὶ ΠΣ Ἃ π ΤιαΞ πῖς 

τῶσιε πὶ Δ σττ ς 

τὰς ̓  ππς Ὃ τοτὰς τὸ Ὑατνπ πα ἈΠῸ ππιυτιπαῖθιν Ὑπὸ 

ἀπ Σ ὩΣ Πνετῖπε ἢ πὸ ππῸπν Τκ πυππτμῖν σκοινί πὰ Ππὰς 

ὙΞ δα ποῖοι πὶ πππ τστπτο πον πύον ἀπιστῶν, πὶ τ χξοῖνα. 
Σερνπ τ τρανὸς τ τῶἄρ πὸ ἑν αῖς δὰ 

πατηεε θοὸς δον ις τ νοι ὡς 

τ ὺν πριν πεν πον ὦ τ τος Ἀ ππηστβαν ἈΝ σς ἀνὰ γος. 
ὙΠ τὰασΞ ἃ τ}ω πὶ Ὁ τε πο σον τατον κὸ ἦἈ ΝΝ α΄ «σναιατσες 
Ξεττος τ ταν τὐἦ πὶ ιπαπς στ πλιποιὶ Ἐν ρὸν Ὅν πὰ 
ποτε τξωσνσε τ σπισπις στα τε παν τὸς τῶν πρταν 

ΩΣ ἘΣ ἀν τδέξνοθς α τόνον ρους ἐος γ τος 

-κχν ττὸκ τὸς πεπεαρπν τ ποὺ κι ν τ πίων ὁ44ν Ὁ πικὶ 

ας τὸ τοσπτ τος πρᾶλος κς τῶ ἀὐὰττ ὩὐνΝ Ὡδίδινς νατκτ τὸ 

Ὡωκ Δ ΞῈ τῶι χ νωσος 
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Ροη ἴτας ρεϊβοηβ ἴπετε ἀθβου θεά, ροτῆδρ5 τεργεβθητίηρ ἀἰβεγεηι 
οἶαββεβ οἵ βοοίεϊγ οὔ τηξῃ οἵ ἀϊβδγθηὶ ρυγβυῖβ, ἴο Ἰοΐη ἰὴ βἰπρίηρ 
δον 5 ὈΓαΐβαβ 0 ἴῃ 6 8εουΓ Υ ΜΠ] οἢ ΤΠΘΥ ποῦν Ἔπ͵οΥ, ἴῃ σοη- 

τταϑὶ ἴο ν δ ἶν, Τῆς δἀγοθεῖβ (22) δπιοηρς ἴῃ 6 ναϊετίηρ- ρίασαβ ἅτα 
Αἶϑο ϑΒῃΡροβθα ἴο ἢᾶνε βοιηδιῃΐηρ ἴο ἄο ψ! ἢ σοἰεταϊηρ Ὑδῆνγ ἢ 5 
τἱρμίθουβ δοῖβΌ ΤΣ ἢγβι ρατί οἵ ἴδ6 ροθπὶ πψουϊὰ ἴῃ εηά, 85 ἰΐ 

Ῥερδῃ, τὶ ἃ βϑυμαπιοῃβ ἴο ἰδ δηὰ τηᾶρη ν Ὑδῆν 5 ρτεαῖ πδπΊο. 
Ψετβε ᾿ 15, ροὴ (ἢ15 βυρροκί[ἰοη, ἐπιίγεὶγ ἀηϑα δ ]6 δἴεσ ν.}}5 δηὰ 
Ῥείογε νι; τ δα5 Ὀδθὴ οοη͵εοϊαγεα ἰπαὶ ἰτ 15 δοοίἀθηῖα!}ν πλὶ5- 
Ῥἰδοεὰ ἴτοτὶ ν.3.5 ΤῊΪ5 ἱπιεγργείδιίοη οἵ ν.}} τηακοβ ἴῃς νεῖβεϑ 
ἱπιοσγυρὶ δηἀ ἀοίαν ἴῃς ϑνις πιονετηεηῖ οὗ ἴπε ροεῖῃ ἴῃ ἃ νὰν τμαϊ 
15 φυϊῖϊα πηῖ|Κα ἴῃς δυῖμου. ἡ Αἴἶες τῇς δρρεάσαηος οὗ Περογδῇ 
(ν.), νὰ ὄχρεςῖ ἴο δῶσ οἵ [ες ῥγερδγδαίίοηβ ίοσ ἴῃ νψᾶσ, δηὰ (ἢ 5 
8 οοπβιπηδα Ὁγ ν.""», ---- ζάδη ὑπαγολεα ἀστυη ἐσ ἐς ραΐες τὴς ῥεοῤίξ 
97 γαλευεὰ, ςἴ. αἰδο νι. ὙΜΠΠ ν.Σ ἴῃς νὰν [156] Ὀερίηβ. 

8. οὐ ὈτνΝ Ὑ12)] δραϊπϑὶ [ῃς ἱπιοτργεϊδεϊομϑ νν δῖ ἢ πιακς Οσα βυδ]εεῖ, 
ἰξ 5 ἀδοίδίνε (μαὶ [Ὠγτουρβουΐ ἴῃς ρόθῖὶ ἴῃς πᾶτε ΠΊΠν 8 υδεὰ; ὈΝΦῚΓ ρεξτῦ 

ἐλέμρε (ΓΥΦΝ 15. 485) οὐ μεῖν νιερε ἰδ ἴῃ [ἷ5 οΟἰ]οσδίϊομ (δῖαν διαρίρσυουβ. 
ΤΒς 5δηὶς οὐ]εοϊΐοῃ Βοϊἀ8 ἀραϊπϑὶ 1’ (15γαε}) εἄσοσες (οτ, τοάερε ἐξ εἀοοσες) ἢ 
νσὺ βοαῖς; δὴ δυῖμου ὙΠῸ πιεδηΐ ἴο Ὀς υπάετβίοοά ψουϊὰ Βαγαϊνγ νντῖϊς ἴδυ. 
Μοτεονεσ, ἴμε ἰάδδ ἰ5 (ογεῖζῃ ἴο ἴπε ροεπι, δῃὰ ἰδ ἰηϊγοάυσεὰ ἴῃ δὴ ἱπαρργο- 

Ρτίαῖε ρίαος. Ῥεγῆδρβ ἃ βουῖδε τῶδυ μᾶνε ἰγίεὰ ἴο γεβίογε ἴ8ε ῥαγῖὶν 1] ρῖθ]ς 
ποτὰ οἵ 8ἷ5 ΠΟΡΥ Ὁγ ἴδε δεὶρ οὗ Ὠϊ. 3217; οἵ, Τυἀ. το, Δ ύίκιο ἡεάρες ἀβϑοτῖθες 
ἴο ὈΣῸΝ ὁ δβοιϊουβ βεῦβε δῃὰ δάὰβ ἃ πεν εἰεϊγεηὶ οὗ διιθἰ σαΐιγ. --- Ὁγο ́ ν 

Ὁ} }9] ὃ ἰξ ἰ5 ἀϊδίου!ε ἴο ἱπιαρίπε ννμαΐ 5 Ἰηϊεπάςα ὈΥ [8 ἀποπιδίουβ ργοπυη- 
οἰαίίοη; 8ες Οεβ8. 7Άες., δὰ Βα. Αδὲες ἵν ψὲ ἐχρεοῖ ἃ ἢπίϊς νεγῦ, 85 ἴῃ 

ν.11. 18. 19 (Ὧγ ἸΌΓὉΣ) 1Ν) 33, δῃὰ Ὁ Φ ἰβ ἀρρδεπίγ δοουβ.; Ὀυῖ Ἐπ (Ρ5. 35] 

563. δ) ννου]ὰ Ὀς νεΥῪ βυβρίοίουβ Βεῖε, δὰ 21»; ἀξ ασεατρα ἐλ φαΐές νουϊὰ 
Βαγάϊγ αδάπιῖξ δὴ ἱπιεγργεϊδιίοη θὰὲ ἴμδὲ οὗ ]εγοπιθ. ΟΦΘΆΑΡΥΩΜΟ ] ας ες κα ὡς 
ἄρτον κρίθινον, ἑ.6. ὈΣΨΟ Ὁγ γ18 (οἢ. Τμάϊ., ἘΡΆτ., Αὐρ.), ψ ΒΊΟΝ ἰ5 φογίαίν 
ἴδς πιοβὲ παίυγαὶ ργοηυποίδιίοη οὗ ἴῃς σοπβϑοπδηῖβ. Βὸτ ἃ οοπ͵εοίυτε Ὀαδεά οἢ 
1η15, βεεὲ Βυ., Αἱολδ τ. δανε, Ρ. 103; οὗ, δ]ὸ Καυΐζβοι, 7εχίγί!. Φγίδεώ., 

Ὁ. 5. γγ., ἴῃ 815 ἰγαπβίδιίίοη οἵ ἴῃς Ο.ὕΤ.., Ρ. 6. --- πν ΌΝ 1287 ὍΝ οὗ ἴδε οἵδ, οἵ, 

Ῥετὰ. Ὀεϊζετ, ἱπιεττοραῖνε, ἀεπηδηάϊηρ ἕον ἰἴ8 δῆβυνες δὴ εἰηρβαῖίς Δο " (Ὀτδ' 

8.39 β). Οη 35. σκέπη νεανίδων κιτι ὁ, 5ες Ἐν., ΟΟΑ. τ867, ». 635 ἔ.; Ν ε.» 
7.85. Ῥ. 8; Εἰεϊὰ, Ζεχαῤία, αὰ Ιος. ΤῊΘ ταρλπίηρ ἰ8 ποὶ [παΐ πο οπς ἀατεὰ ἴο 

ΦΒυ. 
Τ Τῆϊς ἀ  ου Ὑ ουἹά ποῖ Ὀς 50 βετίου, , νἱἢ Ἐν. γε πλδάς οἵ ν."}} δὴ ἱπάθ- 

Ῥεπάεηιϊ ροδῖῃ; δες δῦονε, ἢ. 128. ᾿ 1 7λεν ελο-ε. 
ὁ Μδὴγ οοάά, Ὀζ, ον (Όε Βοββὶ); δφξαίπϑι ἰε Μδββογα, Οὐλέα εὐε- Οὐλία, 

Νο. 373. 
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ταῖβε ἃ παπὰ δραϊηβὶ ἴῃς ορργεββίοη (β΄ μπι., ϑιυά,, 4].). --- ΤῊε πυπῖρετ, 40,οΟΟ, 

ἰθ5 ἱπ ποΐδο]ς σοηίγαβε ἴο ἴῃς βίδηάϊπρ ὄοο,οοο οὗ {πε ροβί- εχ! Πἰβίουυ οἵ {πὸ 

Ἐχοάυ5 (Ήο]1πι., διυὰ., ΝΥ ε.). ---- 9. ἘΝ ΎΡ. ῬΡρηπῦ 525] 85, Θοῆπι., Εν.» 8]. ΒΌΡΡΙΥ 

ὍΝ σαγε, Ὀεῖζετ, βἰπιρὶν, ὀείονερς ἐο, φοές ομέ έο, ἴῃ σταϊταἀς ἀπά αεςκίοη (30 
ἀἠδιρὶί, δ., ΚΊ., ΟἸετ., πιοβῖ πιοάθγῃβ). ΡΛ (15. 10) βεαπιβ ἴο ἢε ἴδε β58π|6ὲ ἃ8 

ΡΏΔΌ ν." (5εε ἴμεγε) Ὀϊ. 3321; ἴδε ἔογπι ἰ5 βεβὲ εχρίδἰπεὰ 85 ρίορ. Ο δὶ. -- 

ΑΛ ὍΡΣ ὈΝ3 ΣΌΣ] οἰοβεῖν τεβεπὉ]ε5 ν.2, ἀπὰ 5 ἐαυδὶγ οὔβουγε; ἴδε Ρῥίςρ. ἰ5 

Βαγάὶν αρροϑβὶτἷνε ἴο ὈρΡΥπ (διυ4.}, θὰΣ 118 σοπηϊετρατέ ἴῃ ἴοοβα ςοπϑίγυςτί οι 

(ϑεἶπι., ϑοθηιυτγ.). -- 10. 1 53εῈ πὸ ΨΥ ἴο ἄο δηγιΐπρ νἸ γ᾽, οα ΜΒ ΐο, 
απίοτιυπαίεϊγ, [πε υπάετβιαπαϊηρ οἵ ἴῃς νΒο]ε νεῖβε ἀθρεπάβ. 11 15 σοπηπιοηὶν 

τταπβἰαιεὴ, εὐ} γοντὰ, φγοείαϊνι, ἰαεα ((δἼΡ, ταοβὲ οοπιπι.; οἴ. Ρ5. 1ος52 1455); 

οἴδπετβ τεπάδτ ἐσμέν, πιά έαίε, πε ((Ἰετ., ϑοῆπι., ϑοῆπυτ,, Ηδτγά., ΒΔ., 

41.), νος ἴῃς ἀβᾶρε ψψνουὰ ταῖμετ δάπιῖϊ, θαϊ νΗΪοἢ 5 ἀνθ 1655 βυϊδθὶα ἴῃ 

4ἢε φοπίεχῖ. --- ΛΥΛΠΣ ΔΝ] οἱ ([ῃς οοἴυυγ (ρταν, οὐ ἴάννην, ἱπο! ἰηρ ἴο τεὰ) 

8:6 Α. ΜΕ] ες, Ρ. 4-6. Οπ τἱάἀϊῃρ 55:5, 58εὲ6ὲ οἱ 10". --- Ἴ1Ὁ Ὁ» 2. (Π6 πουῃ 
5. ἀὐκηοόνῃ. Τῆς οἱάετς ἱπίεγργεΐεγβ, ὈΥ̓ δῃ ἱπιροβϑίἷς εἰγπιοίορσγυ, ἐχρίδίπ ἰΐ, 
ἡμαάφενεοη, οὐ ῥίαες οὕ γμαάρενιεη, ταοϑὶ τποάεγηβ ἀεγῖνε ἰξ ἔγοπι 12 (ρίυτ. 

Ὁ 3.5), ψ | Αταπιδὶς ρυταὶ ἐπαΐηρ. Α5 ἴπε βεπβε φαγνιθρείς ἰδ ΟὈν Οὐ 
πἀὐηϑυϊδοϊο, ἰξ ἰ5 δϑϑυπηοὰ ἴπαὶ ἴῃς ψογτὰ δὰ ἴδε νἱάθσ βδθῆβο, εἰσφός,, ἤεποα 

εἰπεῖ, σααίαίἠε-εἰοίλα, ἀοιεεένρα, οὐ (τί ἢ) εαγῥείς (50 ἴῃς πιοβὶ). ΤῊθ ρἤγαβεβ 

δτε ϑυρροβεὰ ὈΥ πιδὴγ ἴο ἀεβίριαῖε ἀϊθετγεηὶ βοοΐαὶ οἶβ868, ννἱτἢ στεδῖ αἰνογβι Υ 

οἵ ορἱπίοῃ 85 ἴο ψγνῃμαῖ οἴδϑβθεβ οὐ ἢον ΠιδηΥ; οἴμετβ, ἰαγίπρ {πε επηρῃδϑὶβ οἢ 

τε νεγθ8, ἱπιαρῖπε πε ς}} ἴο θῈ δά ἀγεββεὰ ἴο ὄνεῖυ [βγδεϊϊες, νυ μᾶΐθνον Ἠ6 ΠΊΑΥ͂ 
θὲ ἀρουῖ; οἴ. Ὀϊ. 67 Ῥ5. 1393 15. 378 Ῥ8. 11 ὅς. (80 διυά., Εευθ5, αἷἱ.). -- 

11. ὈΣΝΟσ 13 ὈΥΠ Ὁ ΦΞ] ΧΣΠΣ ᾧ ἰδ [ογπια!ν ροββίθ!ε ἃ5 ἀεποπν. ΡΙεὶ ἔτοπι 
γπ “δἵτον, “πιεὴ ἴῃδΐ βῃοοῖ διτονβϑ᾽ (ΚΙ., Ε1ΡΟ., Κυγρεῖβ, 1.εἴῖς, Οα8.ν αἱ. 

ταῦ); οἴδμετβ, " οαϑὶ Ἰοῖβ ψν]ἢ ἀύτοννβ᾽᾽ (ΟΠ ] 16 Π5), ἴον ἴπε ἀἰν᾽ϑίοη οἵ {πε ὈοΟΙΥ 

(ϑεῆπαν,, α].); νυ μῆς οἴετβ 51}}} ἀεγῖνε [τ ἀἴτες } ἔτοπα ὕσπ, ἴὸ νυ ςοἢ {ΠῸῪ ρῖνε 

ἴδε πιεαπίηρ " ἀϊνϊάς ᾽ “4. ἴῃς 5ρο]] ("5 π; Ηο]]πι., ϑῖυα., ΒΑ.). Σ Βαϊ πε αἰ Που Υ 

118 ποῖ πιογε ἱπ [8 ψγογὰ ἴδῃ ἰπ ἴἢ6 ῥγεροβίτἷοπ 19. δπὰ ἴδε ποὺῃ Ὁ" Ν Ὁ 
(ἶπ. “, ἰαςε5 ν ἤθτε νναῖετ ἰ5 ἀγανση᾽). ΤὭετγα ἰ5 πὸ οἷαε ἴο ἴπε πιδαπίηρ οἵ ἴπε 

πε. τ 5 5ν Ὁ] [86 ΤΟΡβουτίιγ οἵ {πε ργεσεάίηρ ῥργενεηῖβ ουὖζ βεείπρ ἴο ψ παῖ 
Ῥίδςε ὉΦ τείεγβ, οσ ψμδῖ ἰ8 ἴῃς βϑυθήεοϊ οἵ ἴῃε νεγῦ. τ) 1140} 15. ἔγεαι ει 

οοπιραγεὰ νὴ ἢ Ατδῦ. εὐ ἦν., “ εὐ]ορίζε ᾽ (οτ " ἀείαπιε ᾽). Βαυΐ 45 ἐφυϊναϊεπὶ 

οἵ ΗερΡ. πὸ» ἴῃς ψογά 5 ποῖ ςοποείνδοϊς ἴῃ οἱά Ἡεῦτενν. ---- ΠΥ ΓΛ Ἢν} 5εεῦι- 

ἰὨΡῚΥ πιαηί(εβιατίοηβ οὐ ἢἰ5 )υβζϊςς ἴῃ ἀείεπαϊηρ δηὰ ἀεἰϊνετίηρ Πἰ5 ρεορὶς; οἵ. 

1: 85. 127 ΜΙ. 65 ὅζο. -- ὈΝΎΦ.2 0 ΤΡῚΣ] 56ὲ6 οἡ ν.7. [ἴπ ἴδε σοπῖεχξ Ὁ) 0 
ταυβὲ ὃς ρέῃ. 500). ; ἐοφρεγ» ῥεοῤίε (Β4.) ν»}}} ποῖ ἀο μεγε; γμδθγ λέ, γωέδ 

(Βε.) οσ ἐκαάεγεἀΐ, ἐξα ἷεγς (ϑιυά., Βευβ5, 4].) ἅτε ἀπϑυρροτῖςα, ἀηὰ ἀο ποῖ 

Φ ΗΠ]εγ, Θοῆπυτ,, Ο65., αἱ. ῥα. 

ΤΕ νεγυ οοποείναδ]ς Ηεν. εἰγπιοορν οἵ ἰῃἷ5 ψογὰ νν88 ἀϊβουξβεὰ ὮΥ [εν 5 ἢ 

ϑ0Βο ατϑ ἰη ἴῃς Μίάαϊε Ασεϑβ; 5ε6ὲ Ταποῆ., υοῖςα ἴῃ 665. Ζλ45. Ὁ. 511. 

1 Βιι. ςοπ)εοίωτεβ Ὁ ΡΓΙΣῸ Ὁ, ἤαγξ, ὄσιν 7ογλε ἐὰεν αγε 
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βαΐϊ ν.ἴ. --- ον ΥΥῸΝ ἸΝ7 ΤΔΔΩΥ σοπηπιεηπίδίοτβ, ἰδ κί ρ 1)) 85 )αβδῖνε σοπυϊηρσ 

τῆς ἱπιν. γι, ἔεοὶ σοπβίγαϊπεὰ ἴο πιᾶῖκε ἃ υ3δῖνα αἷβο οὗ γ1}}, εἰἴπες επηεπάϊηρ 

γτν (ϑοβπατ.) ος ἰογοίπρ τ}8 βεῆϑε ὕροη ἴδε ρί. (Ηο]]πι., 4].). ΤᾺςε φαδες 

(πλεϊοποιῃγ ἔον οἰτίεβ; οἴ. (5) τε ἱπουρδς ὈΥ βοπὶς ἴο θὲ ἴποβε οἵ ἴῃε 15γ8ε}1ε8, 

ἴο ψ ΠΟ [ΠΟΥ πον τεΐαγη ἴῃ ρεᾶος δπὰ βεουγγ, οἵ. ν.δ (5ο, ἢ ναγίουβ 

ταοἀϊβοδίίοηβ, διυά., Καε., Βᾶ., αἰ.); οἰἴεσβ, ἢ στεαῖεσ ργο δἰ Π  γ, ἰηϊεγρτεῖ 

οἵ ἴδε ψαῖεβ οἵ (πῃ ἐποηιγ 5 οἰτἶε5, δραϊηδὶ ψνῃϊοἢ [5γαοὶ πον τηατομεὰ (Ξ,, Εν, 

Βε., Κευδ5, 8].). 

12-22. Ἰδτδθ] Ἰπᾶτοῆθ5 ἱπίο 4116; ἀοῖθαϊ δὰ δίρεηῖ οὗἨ [89 
Οδμδδηϊίθα. --- ΤῊΣ βεοοπά ρατὶ οὗ ἴῆε Οὐθ. Αἤεγ δῃ ορεηϊηρ 
ΔΡροβίσορῃς ἴο Πεδογαῆ δηάὰ Βαγάᾶκ, ννὲ 5εεὲ ἴῃς {| 065 τρασοῦ ἀόνῃ 

ἴο ἴῃς ἔγαγ δηά ἤδθαγ ἴῃς σεργοδοῆα] ηυεϑίϊοηβ νη οἢ ἴΠ6 ΔΌΒαΠοα 

οὗ οἴδεσβ ὄβνοκθβ. Τἤεη ΨῈ ἅγὰ ἰῇ ἴῃ6 τηϊάβι οὗ τε σοπιραῖ ; (ἢ 6 

Πεάνθηβ ἱπαιηβεὶνεβ ἤρῃϊ δραϊηβὶ ϑίβεγα, ἴῃς ἰοιτεηῖϊβ οἵ Κίβῃοῃ 

ΘΘΕΡ ἢΐβ ὑσοια δοβῖ ἴο ταΐη. Τα ἰοχὶ οἵ ν. δ 1δ ̓ς 80 σοττυρὶ (μαὶ 
6 δῇ ΠαγΪγ τεδα πιοῦα ἴἤδη ἴΠ6 πᾶτηθ5 οὗ ἴῃς {τἰῦ65 ; Ὀυϊ [ΠΕΙΣ 

δεμεσαὶ ρυγροτῖ 15 πιδηϊίεβῖ. Ετοπὶ ν." τῃε ἰεχὶ 8 Ὀεϊζεσ ρῥτα- 
δεινοί. --- 12. Αουσό ζάσε, γομδό ζάσο, εόογαλ, γομδό ἥάεε, γομδέ 

“ἄεε, εῖζε τ {ἀε τοηρ] ἰῃιετργαῖοιβ ῆΟ ἀββιιπα τῃδὲ ἴῃ ἴῃ 656 
νοτάβ Πεθογδῇ 9 8}}5 ἀροπ Πεγβοὶῇ ἴο βίηρ ἴπ6 Οἀς οὗ Νἱοΐοτν ἥπά 

ἰ Ββαγὰ ἴο Ἐχρίαϊη γὴν [ἢ ]5 ἰηνοοδίίοη 5ϊδηαάβ ἴῃ15 ἴῃ ἴῃ 6 τη] 
οὗ τῃε Οἀδε, ἰηβιεδὰ οἵ Ὀερίηηΐηρ ᾿1. Τῆς οχρίδηδίίοη οἵ ϑιυάετ 

δηά οἴμογβ, ἴμδὶ (5 15 [ῃ6 τεαὰὶ Ὀεριηηίηρ οὗ ἴῃς Οἶδε, ἴο Μη οἢ 
ν.3} ᾿ς ΤΉΘΓΕΙ͂Υ ἃ Ρῥτοοθιηΐαπη, ὨαγΪγ τεϊϊενες της ἀἰβηου Υ ; να 
ϑῃουϊα ἴᾶνα ἴο ρὸ ἃ 5ῖ6ρ ἰαγίμοσ, δηὰ ντἢ Ενν4]ά, τερατὰ ν.5}} 85 
ἃ αἰδιίηοει ροεῶ. Τῇε σογηρίοῖθ ράγα} 6] Ὀεΐνψθαη ἴῃ6 (4}} ἴο 

Θεδθογδὴ ἴῃ ν. 9 δπὰ (δὶ ἴο Βαγακ ἰῃ ν. "Ὁ τηακαβ 1 ἱπιρσοῦδθϊε, 
Βονγανοσ, ἴπδὶ ἰὴ ἴῃ6 ἔογπιοσ Πεῦοσδῃ δά άγθϑϑος ἤουβεὶζ; δηὰ να 

ἴᾶνθ 566 οἴει γεᾶβοῃβ ἰοῦ δε]ϊθνίηρ ἴμαὶ ἴῃ 6 Ὠδγοίηθ ἰ5 ηοὶ ἴῃ6 
δυῖμοτ οὗ τὴς Οὐδ. [Ιπ νίενν οὗ ἴῃ6 [οἸ]ονίηρ σοπίεχῖ, νετβα "3 ̓ ς 

Ῥαβϑῖ υηάἀεγθίοοί 85 ἃ βυπημηοηβ ἴο Βαγακ, ποῖ ἴο ραγιϊςὶραῖα ἴῃ ἴῃ 6 
ςεἸεὈντγαιίίοη οὗἩ τῃ6 τυτηρῇ, Ὀυΐ ἴο διίδοκ ἴῃ6 δπεπιῦ ; δηά, δοσοτά- 

ἰηρὶγ, ν. 15, νης ἢ οδηηοὶ θὲ βεραταϊεα ἔτοπι ν. ἢ δηά τείετγεὰ ἴὸ 
ἴῃ ΘΑΙΙΕΓ τἰπη6,7 15 ἴο 6 δχραἰηθα, μοὶ 85 ἃ οδ]ὶ ἴο Πεδοσδῇ ἴο 

βἰῃρ ἃ Ξξοηρ οἵ νἱοἴοτγ, Ὀυϊ ἴο 5: ΠΚ6 ὉΡ ἴδε βοπρ οὗ δαί! ᾧ ΤῈς 

4 Οη [ἢϊ5 αἰ βῆσι!ν 5ες, ἐς. ϑοπηυτγ,, νη0 νου! ΞΌΡΡΙΥ, 7 «αἰά. ΝΕ υἢτ ἰῃ ἢΐ5 

ΚΑ εεοκο εἰ α ον αοῖαα!}ν ρυ 5 ν.13 ἴῃ τῆ ρίαςος οἵ ν.3,  διυά,, Βα., 4]. 
Τ ϑοδδυγ., ΚΟόΉΙ,, ᾿νε, Βδυ55, οἵ, ΒΙ., α55. (δι πἰβοεης δὴ ἀδ5. Βομ ομ εὰ 

8610 51). : 



180 Τύροεβ 

γεῖθε ἰ5 ἴὩδΏ ἴῃ ἃ Ξυϊϊδοϊε ρἷδοςε. Τῆς ροεῖ 5:65 ἴῃς ρεορὶε οὗ 
Υ̓δάποδ τλδιςδην ἴο δῖίδοκ ἴῃς ἴος (ν.}}}) δηὰ Ὀγεᾶκε ἴῃ σὶτὰ δη 
δροκιτορὰς ἴο ἴῃς ἴπο ἰεδάεῖβ ; ἴο Ὠεθοτϑῆ, ἴο ἥτε ἴῃς Ὠεδτῖβ οὗ 

Βεσ ςουπαγτωεη ὉΥ βοὴ ; ἴοὸ Βασακ, ἴο τρᾶκε ὑγϑοηεῖβ ἴῃς ῥτγουά 

ἴϑεσιεη." Τῆς οὐδοῦ οὗ ἴῃς ῥτεςεάϊηρ νεῖϑεβ, βονένεσ, πλᾶῖκοβ 
ἴξ ἱπαροδϑῖθὶς ἴὸ 58. ὑπ οουδάεηςς ἴῃδὶ τὨϊβ ἰ5 ἴῃς ταῃϑὶ θη 
ἱαϊεπάςὰ ὉγΥ τὰς ροεῖ. ---», δαγαξ, ἀαΐ «ἀῤᾶνε ἐὰγ εαῤῆσυε 
δ᾽αῖπ, τὸν φῇ αδέποα με] ἃ Ὀοϊὰ ῥτοϊερβὶβ ; θὰϊ ὕοὶ δῷ υὑπηδίαγαὶ 
οπὸ ίοσ ἃ ροεῖ ἁῆεσ ἴῆς ὄἜνεὴῖ. ἈΥΩ δὴ δαυδιν δα πιϊϑϑιθ]ς ῥτο- 
πυπειατοι οὗ ἴὰς Ἡςεῦσεν ποτὰ νὰ τηϊρὰςϊ ἰγαηβὶαῖς, ἰεσδά Ἵδρενε 
δἔᾶν ἐαρῶγς, ἀρὰ ϑβαχζτοῖθς ἴδαὶ Βαγδκ, ἰκς Οἰάθοι (8.553), δὰ ἢϊ5 

συνε ὙτΌΩ5 ἴο ἀνθῆρε 85 ΜΕῚ] ἃ5 ἴῃοϑθςε οἵ δὶΞ ρεορὶς, ἃ ἴουςἢ οὗ 
Ῥέσξουδὶ ἰμϊοσεβὶ πεὰϊς ἢ κεὸ Ξῃουϊὰ πεϊςοζως. ἢ 

13-166. Το ἔσῖδοε δζὸ ἰδ πεοῖϊοδ δζοὶβεὶ 19 ΘΒΘΥ. - ΤῊς 
ὕΈΣΞΕΞ ἅτε 50 τσ αϊαϊτοιὶ τὰς πὶ σὴ πακὸ οὐΐ πτς τοοσε ἴλη ἴδε 

8ατε παῖπθς οἵ τῆς τἰδεϑ. --- 18. Τς ϑεςοραὰ πε εσ ΤΥ ὃς 
τε, Ζῖς δευϑώ υὐ γαλιεα ππῶρολου ἀσῶπ Ὧν ἀπ ἃ ας ἀεγοές 

(:ῷ ν 35}; φοσιεῖδιης οὗ τὰς βας κιαὰὶ ςεεαβ τὸ δᾶνς βιοοὰ ἴῃ τς 

πτεοθιασ ἰπδ, οὗ ψὰϊς ἃ τἴῆοτο τεαλὶας, δίοα νεαγολεα ἀστῦκ... 

πυρώς. ἔπ νϊεὰ οἵ τὴς ραγαὶ οὶ τς αὐϊχᾶς ὃς ςοπ)]εςτυχεὰ τδδὶ τἴδς 
πλτας δε ψὰϑ ογικίπαιν ἔσασὰ ἰὰ ταῖς ἤης. -- 14. Ιῃ τὰς ἄτει 
ὉρΏ πε ποθ Ὁ ὐτοια δας τὰς Ἀλάιοθ, Εραχαῖαι δπὰ Βεπ)α- 

πππ. “τοῦ Ἐρδτγαια τοῖς τοῦς (5) ἴὰ Απιαϊεὶ --- αἴεσ ἴδος 
Βεπιασησ ἀτσοπρς τὰν ρευρίος ἡ καὶ τοὺς οοσξεῦθς ψᾳϊς ἢ ταῦϑὲ ρῖνε 
τὰς. ππιῦες Τυσγασθους τγαπδίατου Ῥάῦχκο. τὸ νυ Τχοῖ σεα γολφαΐ 

“ὥῦτῦπ σεπι Ἰοοπιδεα εσνς «πι πα ρα ὅλες αὰσ ραγσν δὲς 

πασο- πωσῖεεῖν 7 ἢ Διανδιτ ἢ Ἀςτς Μιηβκαοῆ, οἵ ψαϊς ἢ αἰδε τὸ 

πὰξ τὰς πσποῖραὶ Ὀγλανδ 1 ἴα ἰατος οἴχσς τὴς φελῦς οὗ ΜΔ ὮΙ 

ψετε π τ ἰκαιὸς δας τῆςτς πὶ χοαχ χτοαῦ ὃς τὴς σρίσιοα τας ἴδε 

σοσίζαθες οὐ τῶιξ. τόκον ναὶ πιαιόφὶ σὸς ας τῆς ἄρες ᾿πνάβοα οὗ ἴδε 

ἰᾶπὸ ὅπος οὐ ὡς Τοσίαν ὃν ἔχ τος δας τοδφοαςαῦν, ὃν ἃ τεαχ 

ΦΧ ἃ τττιτιθις ν' τνο σαγνασον  Νινὴ πνάλον τ Ψυτ5. ἃ ϑῦσα αὐ ἂε 
Ἰασακιιτς γον ν θυ κορασιὰ, «τῷ νος 

νος τὰ Ναὶ :δ'ι Ἦ σφ πὰ 

ὁ ναι σ, ἴδε ᾿υν συ ιν αιινειν, ἂς νος, Ἄζος ζουτα, ἔξει, δὲν). ἀκ, 

δον τοο τ ἰςτιθα, Ν νΝς ῳἴ Ἂν τὰς 

1 αν ἂφ πἀποϑυον τ οὐ ον θάλλον, τὰ ἀπ᾿ τὲ Ὑῶ σα} τὰ ὥκθ, φοῦῦϑ 

Νιος ΟΕ τς ον ἀΠτι ΟΝ 



Ν. τ1τ2:|ς 15Ὶ1 

ταονοιηθηῖ ἤοῖη Ἰεβίοση Ῥαϊδβιίηθ. "ἢ Οἱ Ζουυϊυη, 566 οὐ τ, 

Τῆς »ενείγ-ναοίν (Ἰἰτ, τορίζεν) ἴῃ ἴῃ 6 ἰδίοτ τα ΠΑσῪ οὐβδηϊζαῖίοῃ 
(2 Κ. 252) νὰβ δὴ οβῆσαεσ ψῇο πὰ οδατξβ οἵ. τῶ6 επυταεσαϊίοι 
διηὰ δητοϊπηεηὶ οἵ ἴῃ6 ἴτοορβ; ἃ Κίῃὰ οὗ δἀϊυϊδηιὶ ψϑηθσαὶ ἡ Ιῃ 
ουζ τεχὶ ἰδ 8 ῬσοῦδΌν ἴμῈ οἰϊεβαίηβ τΠπουήξεῖνεβ γῆ ταυβῖοσ τῆς. 
φιοῖα5 οἵ {πεὶγ οὐγη οἶδηβ; ἴπε ροεῖ εν! δθηιν 5εὲκβ σμδηρίηρ 
ἘΧΡταββίοῃβ ἴου ἴπ6 οἴξη τεουττίηρ ἰά64, ΘΠ ϊεἴδ. -- 158, 1ββδσῆδτ, 
ΜΠΊΟῊ ἰ5 ποὶ παιηεὰ δἵ δ]} ἰῃ Ἵἢ. 1, ᾧ 15 ἤθσα. πιλιδπείοηθα τ τῇ βρεοίδὶ 

ΒΟοΏΟΙΣ 45 ἴῃς {τὲ οἵ Περοσδῆ, δηὰ ΔΡΡΆΓΘΠΕν οἵ Βαγσαὶς Α]βξο. 
τὐηίοσιαπαίεὶγ πε ἰεχὶ ἰβ ἤδτα ἀραίῃ ἰῃ βοῇ ἀϊδοτάοσ τπᾶὲ ἴῃς 
Ἰαϊῖεσ ροϊηϊ δὲ ἰεαϑὶ 15 Ἔχίγοτω ον ἀουδιῆι!. Ὅς ἢτβὶ ᾿ΪΠ6 ΠΊΔΥ ρετ- 
Βᾶρ5 Ὀὲ τηδάς ἴο τεδά, “4.4 μὲς φγίμεςς οὗ 7εαελα»γ πιεστὰ τοῦΐὰ 

Μεδογαλ, οὐ, νετε ἠὴε ῥεοῤίε 97 Φεδογαλ, ἴῃς τεβὶ ἀδῆξϑβ ᾿γαηβὶδ- 

του. ὍΤῆε βθοοπά ᾿ἰπε σοπηθοῖβ Βαγαὶς α͵50 ἰῇ 5ολθ γγὰὺ ἢ 1558- 
εδάγ ; θυϊ, ἰῃ δοσογάδηςε νυ] ἢ ἴδε απϊίοτηι κιτασασε οἵ [με ῥγεσεαϊησ 

νεΊ568, 6 5ϑῃου ἃ ταῖποσ Ἔἐχρεοῖ ἢ Ὡδπλε οἵ δηοίδευ {τἰρς ; δῇ, οα 

ἴδε οἴμοι μαηά, ἴῃ6 οπιἰδϑίοη οὐ ΝΑρἢζα]! ἤτοι [15 115ὲ 15 βίσαησο, 

Θβρθοΐδ!ν ἴῃ νἱεν οἵ ν.8, Ιη τὰς τὨϊτὰ ᾿ἰπα ἴῃ6 πογάβ, ἐμέο Τὰς 
2αἴη. .. αὐ ἀΐξ Κεῖ, ϑαϊῆςεα ἴο βου ἴῃαὶ [Π6 νεῖβα, κα τῇοββ 
Ῥείοσαε ἰϊ, ἀθϑοῦῖθεβ [6 τ ῦε5 ρουτίηρ ἀονῃ ἔγοπι ὑπεὶγ ἢ1}15 ἱπίο 
τὴς ρίαίῃ ἴο γίνε Ὀ4[116 ἴο (6 (δῃδδηϊεβ. Τῇδ οὐρίηαὶ 5θαΐβ οὗ 
ΙΒΒᾶ ΑΓ 566 πὶ ἴο πᾶν δε βου οἵ Ναρῃία!ὶ δηὰ βουϊμεαθι 

οἵ Ζεῦυϊαη, ργο Δ ΌΪΥ ἰπ τὰς 1115 θεΐνεθη ἴῃς ἵν να ]]εγ5 νη ἢ 
ἀεβοεπά ἔτοπι ἴπε εαβίετπ ἐπὰ οἵ {με Οσεαὶ Ρ] απ ἴὸ ἴῃς Τοσγάδῃ 
(ὑνεάγ εἰ- Βιγεῖ, Νδὴγ ὅδιαάν ; ; ἴξ τῦδυ σου ράγατνεὶΥ βαυὶν ἢᾶνα 

οσσυρ!οα ἃ ρατῖ οὗ ἴῃς τάηρε οἵ ΟἸ οα, βου οἵ ἴῃ Ἰαϊζον νδ]]δγ. 
Τονδσζὰ ἴδε ποτίηοϑδὶ ἰ τοδοῃθὰ ἴο ἴμε ἔοοϊ οὗ Ταῦοσ, νῆοσε ἰξ 

ταεῖ Ὀοῖῃ Ζεδυϊαπ δηθὰ Ναρβίαι. 8 Τῆε᾿ τουτ ΟΣ οσουρίεα ὉΥ 
Ι5βδομασ ψὰ5 πα ἴῃ νος ἴὶ γᾶ Ῥεου τὶν αἰ συ: ἴο τηαϊηϊαίη 
ἐϊ5 ἱπάερεηάεηςς, δηὰ ἴῃ ὅεη. 49. τῃε {ἰδὲ 5 ἰδυπιεα ἴοσ τἰῃς 
ἰφηοῦϊε ϑρί τίς ἰὰ ἢ] ἢ ἴδ ργείειτεα ρεϑᾶςς ἴο “τεεάομῃι. ἢ} 

13. Ὅν] ἴῃε δοσεπὶ ἰ5 βῃίπεά ίος τγτῃπΐοαὶ νατίεῖν, ἴῃς ἢτβὶ ἔνγο Ὀεΐης 
»εἶλγα', τὰς 1α5ὲ ἵνγο ρεέδ' οἱ, ςἴ, 15. 519, Ος5.326 δ γ2 Αππι. 3; Βδὅ. 8 1134; Βᾶ., 

5 ϑιηεηά, κΧ’ ", 1, Ῥ. 936; 514., ΟΠ. Ῥ. 149; Βα., έολι, “. δανε., Ὁ. 34 ἘΞ 
ἙΤΌΜιΙοΝ., Θοῆπαυτ,, Βᾶ., αἱ. ΟΕ αἷβο σ᾿ Μδος. ς(3, 1. 8εε δῦονε, Ὁ. 49. 
ᾧ ΑΙΙ {δ5. ἰ5 πιεγαὶν οοπ᾽εοίαγα! ; (πε {ἰθε ἰς ποῖ παπιδά ἰῃ 704. Σ, δά ἴδ6 

Ὀουπάατίε5 ἀπά ἰοννῃ5 δϑϑίρτιεά ἴο ἰ( ἴῃ 705. 19}7-38 τερζεβεαΐ ἃ τσοὶ ἰδίεσ ἄτας. 

ἰ 56εε 5ι14., ΟὟ. Ρ. τγο ξ, 
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Ῥ. 367. -- ες δἰΠτεγαϊίοπ υ2Ὑ...... ΠΣ 5 νοῦ κεν ἀεδίσηςά;" “Ὡ Ὁ 

ἣν οἴ. 2 5. 22] Πι. 218 --τοῦ Π2ΦῚ] ἰΣ οοἸἰϊεςῖῖνε; οἴ, ΡΕ. 6819 2 τοῦθ 

ΟΥ̓Δ 8); .ο ΘἘΦ δπὰ ταοδὲ φοτηπι. [ἱ ἰ5 Ῥοβδίϊς ἴο ργεοπουπος γ3 Ὁ ἂν 
ἐαῤίογς, οἴ. 15. 142; 50 ὅ ἃ, 11ἢ., ΤΌ ΜΊςΝ., ΝΥε., 5ῖ4., Βυ. ---18. το δὲ: τε 

οοπίεχξ τεαυΐτεβ ἱπ ὈοΙΔ ἰπδίδποες ἴῃς ρετί. τιν (ΘΟΒΟΝ ΖΓ, ΠῸ ΜΊΟΝ,, Βομπατ., 

διυά,, Εν., Βε., δΔῃἀ πιοβὲ τδσςπὶ βδοῃοἾἶδτβ) ; οἴ. ὅν ν ,. Δ τον ἀπαουδίεα Υ 

ἱπίεπά5. δῇ Ἄροζοῃ. ἱπιρί. ΡΊ. ἔγοπι στὸ (Δ., Κι; εἴ. δῖυα,; (ε5.3 ὃ 69, 1: ὦ). 
- οὐνακὸ 2] ΣΡ ἰς ἴδε σργυΐνον οἵ ἃ ἰναιτ]ς οσ αϊαπῆιν, οἴξεη ραγαὶϊεἰ ἴὸ 

οὐδ; οοἸ]εο νεῖν 15. 15. ὙὍὙδετε 5 ποϊπίηρ ἱπ ἴῃς υὑβᾶρε οἵ ἴῃς νογά ἴο 

ψδιγαηὶ ἴῃς τεπάογίηρ ὦ δἐώίε δανα (ΚδΉ]., ϑιυά., (485., Εευβ5, δὰ πιοβῖ) ἢ; 

ποῦ οδῇ Ὁ κῦ, ἴῃ νον οἵ ἴῃς ραγαὶ εἰ Ὁ» 0,22 (οἴ. ν.28), Σ τεῖος ἴο {πὶ Ἐῃ ἘΠῚ 

(Ζ, Καρρν., ΠΤ Μίςδ., ϑοβηυγ,, Ηεγά., ϑιυά., 4].). -- -ῈὴΑ͂ (οἴ. 5.) Ἰοΐηβ Ὁ; ἴο 

τε Βτδὲ τηεπιῦεῖ οὗ ἴῃ νεῖβς, ὃ ἴο σαύτυ ουἱϊ ἰἴ5 πιὶδἰηϊεγργεϊδίίοη οἵ τ"; 1 5. 

τ ΕἾ σοπηεςῖεα ννἱ ἴῃς (οἸονίηρ (νη) Ὁ») Ὀγ ΘΒΟΝ͵ λαὸς Κυρίου κατόβη 

αὐτῷ ἐν τοῖς κραταιοῖς, ἢ ἰπ νν ΐςἢ αὐτῷ (15) 5 α͵5ο ἴο ὃς ρῥγείεττεὰ ἰο (ΒΕ .-. 4 

Ιη ἴῃς Ἰίσῆι οἵ ἴῃς ραγαῖ]ε!5πι, ἰξ πᾶν Ὅς σοπ)εοϊαγεὰ πὶ ἴῃς ἀπίηῖε Πρ ῖ ] ε 

5. ΣΡ ἴῃ νι 8. ἃ σοτγυρίίοη οἵ ὍΝ »». --- [ἢ ὉΝ 212 ἴΠ6 32. 5 ρβεσῆδρβ ἐμ “ἦε 

«λαγαείεν οὗ, ας (( ε3.3δ δ 110, 3 ὁ. 1), ταῖπετ ἴ8δπ ἀριορρ, σεται! ΠΥ ποῖ αγσαΐ». 

-- 14. λον »)2] 55 ἵνῖος ἴῃ (5 νεῦβε (οἴ. 152 1Ὸ ν.Ὁ) 158. 465 ΜΙ. γ12 Ῥ55. 7οὉ. 
“τ ρ Ὁ }3 ὉΦὋΦ] 5 σοπηη Ω ἱγαπβιαϊθά, δεῖν γοο ἐς ἐπ Ασιαέθξ (οτ, τολσσε 

γοοί, ἃς.), δῃὰ εχρίαἰπεὰ, ἴον ἅτε βγπΙΪῪ εβιδἰ ἰβδμεὰ ἰπ ἰπαὶ ρατὶ οἵ ἴῃς 

τεττ ον οἵ ΕρἈταΐπι οαἰϊεὰ τς Απιδὶεκίιε8᾽ Μουπίαϊπ, {παῖ ἰ5, ἰπ ἰἢς τερίοῃ οὗ 

Ριγαΐδοη (1216, 5βεε σουηπι. αα' ἦοε.); "5 50 ΗΠ]ες (1707), ϑοῆπαυτγ., ΚόΗ]., Η]1πι., 
δπὰ αἰπιοβὶ 41} οοτηπι. ἰῃ ἴῃς ῥγεβεηΐ σεηΐατυ. Βαϊ, ἀρατὶ ἔτοπι ἴπε σπὶ στηδίϊςαὶ 

ἔοται οὗ ἴῃς Ἴἐχργεββίοη, ἴῃς δυΐπου σδηποί πηεᾶη ἴπαὶϊ ΟἿΪΥ ἴποβε οἶαπβ οὗ 

Ἐργαῖπι νυ ϊο ἢ γετε δε εὰ ἰπ τηδὲ ἀϊδιτγὶοϊ σαπὶς ἴο ἴῃς νγᾶτ (Εν,., Βς.); δπὰ 
παῖ ἴμαὶ τερίοῃ ννὰβ ἴῃς σεηίῖτε ἂπὰ βίγοῃρῃοϊὰ οὐ ἴπε (τἷρε ἴ5 πείἴπεγ ἴῃ 

δεοοτά ψἱ τῆς ενϊάεπςος οὗ Ὠἰδίοτυ ποῦ τεϊεναπί ἰπ [Π5 οοπίεχί. Τῆς νγοτά5 

βἰδπά ἴῃ ἴῃς ρίαος ψετε γε 5ῃουϊὰ ἴᾶνς ἴῃς ῥγεάϊοαϊς οἵ ἴῃς βεηίεπος; ἰξ 5 

ἐαυδ!ν ἀν κιυναγά ἴο πᾶνε ἴο Ὀοσγου ἃ νεγὺ ίτοπι τ" ν.}8 (ϑοβηυτ., δῖα.) οἵ 

τοῦ γΥγν νος (Β4.). ὈΦῚΦ ἰ5. ῥγοῦδὈ!Υ ἴῃς σοτγυριίοι οἵ ἃ νετρ, δπά ἔοτ 

ΓΟΌΡΣ νὰ πιᾶὺ σοη͵εοΐατα ἴπδὲ ἴῃς οτἰ ίπαὶ τεδάϊηρ ννᾶ5 γ5}3, Βὶο ἢ ἰβ ρίνεῃ 

ὉΥ ΘΑΡΙΜΟ ΘΊ κε; οὗ, νι ῖδ ἡ.) τὺ γῸ;39 (5ες ἴδετε). το Ἵ ΌΡ2 7)025 Ἴ ἼΠΜ] 

9 8εε οἡ ἴδε νῇοϊε βυὐ)εςὶ, (αϑαηποννῖοζ, " Ῥαγοῃοπιδϑβία ἴῃ ἴῃ 6 ΟἹ Τ.," 782. χὶϊ. 

1803, ἢ. τος . ; αἷβο βερδγαίεϊῃυ, Βοϑίοῃ, 1894. 
ΤᾺ ταπηηδηί, ἰῃδὶ ἰ5, ἱπ σοτηρδτίβοη νν ἢ ἴΠ6 Ἔπαετων ; ἃ 116 Ὀαπὰ οὗ 15γδε] το 5 

νῆο ἤᾶνε ἐβοδρεα ἔγοπι ἔογπιεσ ἀείδαϊβ. ΒΑ. ιοῖεβ Νεγρ., γε! αυΐδς Παηδυπὶ δίαᾳυα 

ἐπι πιεῖ ΑσΟὨΠΠεὶ. 
1 Κορε αν ο7 ἐλε ποδέες (Ή ο]11πι., Ενν., Μεὶ., Βς., 41.) 15 ἀἰ βῆσυϊε ἴο πεν σταπι- 

τηδιίς αν. ᾧ 80 ἀπιοηᾷ πιοάστγῃ ἱπίεγργείεγβ, Η ΟἿ Ϊπι., ἔνν., Κις., Βε., Βα. 

Ι| ϑοπις Ηεῦ. ςοἀά. σοπηεδοὶ ἰπ ἴπε βᾶπὶῈ ΨΥ (Πς Ἐοββὶ); 850 ἍΜ. ατεεῃ, 

ΤΌΜιομ., δοδηυτγ,, ΚὅΉ]., Μεί., θϑοηα]άϑ., ΒΙ., (855., ἤδυ5, Βγίζρϑ, αἱ. τὰ. 

“ ΚΎΉΙ. 
90 ΤῊε οἱάογ οοτηπιδηίϊαϊοτς Ἔχρίαἰπεαὰ ἴῃε δ οσὰβ οἵ ννῶγβ ἃσαίηβὶ Απιαϊεὶς ; 50 

ΞΖ, Ἀαρῦ., ΕΡὮτ., ἃ ἴωγτὰ, ΟἸετσ., αἱ. 
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ἴπε βαάπῆς Οτεεῖς ἰεχίβ γίνε τ5 ὙΠΝ, Ὡς ἢ τῆλ Ἡν]Ὦ τεϑβοη Ὀε ῥτείεγγεά (μὰν 
ὀγοίλον βεργανμέρ); Ὀαΐ Ἴ") ῸΡ 5 βυϑρίεἴου5 οὐ δοσουπί ποῖ οπἱγ οἵ ἴδε Ατὰ- 
πιᾶὶς ἔογπιὶ οἵ ἴδε ρίυτγαὶ (οἴ. Νεῆ. 953. 3), θὰϊ ἐνδεῆ ποτα οἵ (ἢς ρῥ]υγαὶ 86; 

ανιοηρ ἄν ξίμεσιορ (βοβμέίαγἐ5) 5 1ε85 πδίυγαὶ ἤεγε ἴπδη ἐμ Δάν γαμῆς, Ὑ2}3. 
τ νουϊὰ Ὀὲ ταβϑῇ, ἤόνενεσ, ἴο εἰπποπὰ ἴῃ (ῃἷ58 ἀεβρεγαῖα σοπίεχι. --ο ὈΩΠὉ] 

ῬΡπΟ Νὰ. 2118 ὁγῃ. οἵ γηϑῦτ, Οςη. 4910 ῥάτα]!εῖ ἴο Θγν', 15. ἃ σία, οαττίεἀ ὈΥ 

πῆξη οὗ τδηκ δηὰ δυϊδβουῦῖν; δετα ἴδ ἰ5 [ἢ τᾶ Ψνῆο σατγῖεβ βυςῇ ἃ βίἰδῆ 85 ἴῃς 

εὐ ΐεπι οὗἨ μιἷβ δυϊβουι (5ες ἴῃς ρδγδὶ!εὶ οἰδυβς); οἵ, 15. 312 (|| 99, 15) 

Ρ5. ὅο9 Ὀι. 3321 (2). Τῆε ἱπιετγρτεϊαιίοη, ἐστυ-ίνεν, ἰστυ-ίνεν: εἰαῇ, ἰδ ταετεῖν 
8 εἰγτηοϊορίοαὶ ἀεάυοίοη, ἀπὰ 15 ποῖ βυβίαϊπεὰ Ὀγ υϑᾶρα. --- Ὁ Ὁ5Ὁ3 0,29} 

2 ἼΦο οὔ τ Κ'. 2259, ἴῃς υϑυα] σοπβοίταοσιίοη ἱπ Αταῦ.; ψγε τηῖρ ἢ αἰβο τεπάςεσ, ἴμοβς 

Ὑ{80 τηδτο ἢ τοΐδά ἐάδ 92, ὅς.; οἷ, οη 45. ΜΗ ποῦ ἴῃ τη ας οὗ. Ὑ2 (ἔτοῃηῃ ἃ 

τοοῖ οἵ 5ἰπιϊϊας πιεαπίπρ; οἴεῃ οουρὶεὰ νὴ η), οἵ, 2 (τ. 2611, ἴῃ 
2 Κ. 2519 ΤῊΝ" Ὁ" ΓΝ ΜΩΥΌΣ ΜΏΥΠ ὋΦ ἼρΡΌΠ, ΝΩΣΠ ὝΦ ΙΔῪ τοϑβομδὈΪ Ὀς 
ϑυβρεοῖεα οὗ Ὀεΐῃρ ἃ ρἷοβ5; ἴῃ 7ετ. 5226 [ῃς νγογὰβ ἤᾶνε ὕδεῃ γεπάεγεα ρτϑτη- 

ταδί! σοττεοῖ ΟΥ̓ ἀτορρὶπρ ἴδε ατιοϊς Ὀείοτε πεῦ. ΚΙοβί. ἴδκεβ “ρὸ (οσ 
1)0) ἃ5 ἢ. ρσ. Βα. σοπ)εοϊαγα!ν Ἰοΐπ5 Ἴρο ἰπ 70 ἀ. ς16 τὸ τῆς ἐοἸ]ονπρ νοῦβα: 
ΣῪ 5 ἼΦΦ.2 τ γρο; οἱ. ). Οτεεη (1753}» “2. ὈΣΦ γΡΌ. - 1δ. δ ῸῸ 

ΠΣ Ὁ») ὍΦ 3] τιν 2 γίπεος 5 ΟὈνϊου ΒΥ ἱπιροββίθ!ε; ἴῃς ᾿δοττεοιίου ἊΡ 

(οοηβίτ. θείοτε ργεροβί[ίοη), 2γίέρεες ἐπ ἡεεαελαν (ϑοβηυς,, διυά., Βε., 4]. ),» 

τπουρ ρταπιπιδί δὶ δ ἀπιϊββι Ὁ] 6, 15 οἵ μοσννῖϑε ποῖ τηυσἢ Ὀεῖῖεῦ; Ἴ2Φ. 9) »Φ δλε 

2 γέρμεες 7 Ποαολαν ρῖνεβ ἃ 88ιἰβίδοϊοτυ βεηβς, Ὀὰϊ νγε σαπποῖ Ὀς οοηβάεπι {Παὶ 

1815 τεβίογεβ ἴπε ογρὶ παὶ ἴεχί. Εοῦ Ὁ} νὰ τιϊρηὶ 4150 τεαὰ 59 (Βυ.). --- 299.) 
ὉῸΣ 15] δι. οοπ)δοΐατεβ παι ἰπϑιεδὰ οὐ {Π15 βεοοπὰ εσολαγ, ΒΟ πείῖῃες 

Θ' τος Ψ, 5Ξεεπὶ ἴο μᾶνε τεδὰ, ἴῃς οτίρί παὶ γεϑδάϊπρ ννὰ5 διαρλίαϊέ, ςἴ. 45 «8, 
ΤΒε ἰπβογιίίοη οὗ 2 Ὀείογε ἴμιε ἢγβὲ τηεπηθεσ οἵ ἴῃ σοπιραγίβοη τεϊηονεβ ἴῃς 

Ἑτατητηδίϊςαὶ μασβῆηςβ5; Ὀαΐ 1 15 ἀϊθῆσαϊ! ἴο ἱπιαρίης ἃ ὑγοῦβε δηιίο  ἱπιαχ ἴμαπ, 

4» ας τυας “εαελαγ 20 τυας βΘαγαᾷ. ---- Ὁ 72 τὸν ῬΌΡ2] ἴδε ραββῖνε 15 σευίδι ΠΥ 

στοὺς (ΜΆ611ετ); τμς ἀπίηῖς! Πρ Ί Ὁ} γ οἱ τις Ῥτεοεάϊηρ οἷἶαυβε ἑογυ 5 ἃ5 ἴο 

ΒΑΥ τῆοτε ἴμαη [Π|8. Ῥεγθδρβ ἴῃ 6 β8πι6 γεγρ ΜΝ ΔΙΟΙ ἴῃ ν.} 4 μα5 Ὀεεῃ οοτταρίεὰ 
ἴο ὈΦῚΦ οτ ψίπαιν βίοοά Βετε αἷϑο. 

1δ0-18. Τῆς ἐποογηίυπι οὗ ἴἢε {π|0 65 ΨὨϊοἢ ὑπάοτ ἴῃ εἰν ρα]δηὶ 
εἰϊεϊαίηβ τηϑγοῃεαὰ ἄονῃ ἴο ἴῃς ταν (ν..5.}25) ἰς (ο]ονεὰ ὉγῪ 

τερτοδοῆεβ οἵ ἴῃοβε ψνῇῆο ψΈΊῈ τηϊβϑίηρ ἴγοτῃ [ἢ γαηκβ οὗ 15γδεὶ ; 
τῃεῖς σοηάυςς ἰ5 σοηϊγαβιεὰ ψ ἢ [ἢ 6 Ξῃϊπίηρ, ἐχδιηρὶε οἵ Ζεθυϊυη 
ἀπά Ναρθταὶ! (ν.}5). Ναΐαγαὶ! ἂ5 τ1ῃ6 γαηβίοη ἰ5, τῆς ἴοχῖ οδη 

ΒΟΆΓΟΟΙΥ 6 ἱηίδοῖϊ; ἃ 5[1ςῆο5 σοτγεβροπάϊηρ ἴο ν..5 5βθὲπὶ5 ἴο Ὀδ 

Ἰαλοκίηρ. 7 --- 1δ0. Μοάδγηῃ ἱπίεγργοίευβ ὨΕΑΓῪ 4}} ἰγαηϑίαῖο, 8.) 26 

5 ΟΥδεῦ Ἄχρ᾽ δηδίϊοηβ οὗ ἴῃς ἔογπιη ψίνε υ σταπιπηδίϊοδὶ ἀποπΊα]οβ; 566 Βα. [ΐ 

1 Ργο Δ ΌΪΥ ποὶ οοουγ ἴο ΔῺΥ οπς ἴο ἰογιγν ἴῃς Ὠγροιῃεϑίβ οὗ ἃ θ᾽ υγαὶ δοβοίυα 
ἰπ 5 ὉΥ τῆς Ρ]υγΑ]5 οὗ 1:5 ἔογπὶ ἰῃ ἴῃς ϑ6η)εσὶὶ ἱπβοτίριίοης (5ες Ὁ. Η. Μάϊεσ, 
ΨΨὙΖΑΜ. νἱὶ. τ893, Ὁ. τ1ο (.). 14. Μἅμες. 
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Ὡοσλεγέρωγεες 97 Κεμδεπ (ἘΝ.) ; εἴ. ]οὉ 207.5 ΤΈῆς οἷά νετιξίοῃς5 
411, ἸΏ οὔε δεῆϑε Οἵ δῃοΐδεσ, τεηάοσσ, δἰ σίσίοης, Ἱ ἩὮ]Οἢ ἰ5 ὑσο Δ ΌΪὙ 

ἢ θὲ ρῥεείειτεά ; ἴῃς ἐγδοϊίοηῃβ οἵ ἴῃς {τἰῖρε πεσε αἰνϊἀεἀ ἴῃ ςουπϑεὶ, 
αὐκὶ ϑηαυδιάεγεα ἰῃ αἰβθεηβίοης ἴἰς {ἰπ|ὲ ἕοσ ἀεεά. --- Ογεαέ 4 :- 
“πεσῖρης] ᾿ἰϊ, ἐπτεσφαδοης 97 νεῖπά; ἴο πηὰ ουϊ οὔς δϑποίμετ᾿5 
φεεϊπρ δινὰ ρυτροβε. Τῆς ἰεχὶ ἰ5 ἴο Ὀε οοιτεοῖςα ὮΥ ν., ἢ πθεῖς 
τὴ ἴδε τερεπάου οὗ ἴῃε Ἰἴΐπς ἴῃς ἱπιροτίδηϊ τογὰ μὰς Ὀεεῃ Ὀεῖϊεῖς 
Ῥιεϑεσνεά. Εοσ ἴῃς πηεδηίηρ, οἴ. τ 5. 202 --- 160. Τῆς τεργοάςδεβ 
οδϑοὶ ἀροῦ ἴδε τεσγοδηῖ {Π|ῦ68 ἅτε οουςῃςα ἰη ἴῃς ἔοιπῃ οὗ ᾿δΔυηπίηρ 

ηυεκίοασ. -- Ἂν ταὐετί ἴοι δεδιυέέπ ἴὰε. .. ὴὴ ἴὰᾷς ἰαϑὲ ποχά, 
ψ Ὡς ἢ οσσαγς θεξιάες ἰῃ σεῆ. 49" ἰῃ ἃ 5ιγη αν ἤἄσυτε ἴου 456 
ἰρστῖοσος (ς, Δ8ὸο Ρ5. 68:2), ἰ5 ἰγαπϑίδιοὰ ὈΥῪ τηοϑὶ τεοεηῖϊ ἰηῖει- 
Ῥεείεσς, “Μοώξε, εποϊοξυγεβ καυστουπάδα ὮΥ ἃ ραϊϊης οὐ βεάρε ίογ μὲ 
Ῥεοιοςζοη οἵ ἴδε ἤοςκβ.ξ Τῆε τεηάεπηρ, σεἀ-ἄδαβς, οἱ Βεᾶρβ 

οἵ τεΐαϑε, ὉΥ ἴδε νιᾶρες οὐ εηοδιηριηςηῖΞ οὗ ἴπς τπθε, δάϊββεγεβ 

τοῦες οὐοβεὶνγ ἴο ἴδε ςοποτεῖς τηεδηΐϊηρ οὗ ἴῃς οορτιδῖς ΗεΌΓΕΝ 
νος, πὸ ἃ 5. βετεὲ ΟἿζ ΟἿΪγ εἷσε. [ἢ ἴδε πεχὶ εἰδυϑε ἴδε ̓ σδῃ5- 

ἰδύος οὗ [ετόζως, δῆεσ οοῖς οὗ ἴδε Οτεεῖ νεγϑοσβ, 5 ΚΈΕΤΑΙ 

δοριοά, κἡ σνάας εἰδίς γσγέσμσε; ἩἘΙΟΒ τεσεηϊ ϑοδοῖδις ΠΡΒΌΥ 
ἀπιστεῖ, οὶ οἵ τὰς δὐελτίηρ οὗ τῆς ἤοςκο, ! θὰϊ οὗ τὰς ρέρίηρ οὗ 
βορςσας ἀπ {εὶς ἤοςκεο; 4 Ὀειζεῖ, ρεγθϑρα, οὗ τᾶς οἂἱβ 

οἱ τὸς βοιεζόνεσὰς τὸ τε θοςκο. ΤὨς τεϑθὶ οἵ ἴδε συεῖθε ἰ5 

σερεκίεα ὃν ποιτολχς τόσα :ἢς επὰ οἵ ν. 5.55 Τῆς 9εαῖς οἵ ΚςΌΡεα 

τὸς ἐδοὶ οὗ τῶς [λεϑά 568 ἴῃ ποπῖμογη Δίοα (Νατα. 225), ποτε 
πὸ τεΐξτις τὸ τε πσσυς ροραϊατίοη πα ργοϊα δὴν πος ΔΝ Κο τὰλῖ 
«ΚΦ Αϑσε εὐ Ν εςξται ἀταοησ ἴῃς ( Λπαληῖϊοβ ἴα λὲς (ιἶἾἜ 5). 
ες πα, Ὁ πττῶθ Ὡόνοῦ ἴο Βᾶνὸ Ξε τ οι ἀσπα ἴὸ ἀρτὶ- 

αασησε. [5 ἐσρσας Ὀπιος, δεσογάϊησς ἴὸ τὰς ραϊσπατοδαὶ ἰεξεικὶ, 

ππα ὁ πρὶ ομέτις 'σῶκε οἵ 1-ταεὶ, τὰς ἄτει οἵ τὰς ἴα στοῦρ, ἱξ 
«ρὺ αι τα Ὥποτααὶ φετυχὶ ἀπιηά!εα πο ᾿αϑσαϊήςαιςς. [ὦ τὰ6 

χα κα πισσοτος υἦ ΜΉ584 τὸ Βὶ ποῖ ταροϊοσςᾷ ; Οὐ Βα5 κει 

“«΄,..π. παν. τκεέ. Κατα! Ησζαι. Εκ.- ΒΕ. Κι αἷς 

τ τ: πρῖσο, ταις, δ ἴσης, Ὀσεσζοοδ (σα ἰοὺ δ». ΜΥς ἃς (δ 5). 
στ, ὯἋι. τ ἀκ τασεσαὶ τοτοιοῦς. 

ἃ ξεψπιλια ἴτε. Αὐὖς πων, Τάῦας, Κοδ:ς ὕεας Ἠνίϊπε,, Εν. δὲ. πε. 

{2 κι. σα ἥσισι. ἴ ατ΄ Ξοδπασ. στ, δἰ. : 
4..“-. ἔροιαε, ὅτις, ἕν, Βα. Βα, δ΄. τὰ; ὧς ϑιερῶνι πότ, Ονὰλ, Αθμῖς, 

πιι. χε, 
αν Τιας ὥσαις Ἀ. Μάμες, Ξορως. Βα. τοῦ τῶρα ἃ ως κε 8) δα ὕκαα ἰδ, 
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ἰϊ5 ρίδος ; δηὰ ἱπ Πϊ. 335 ἴῃς ῥγάγεῦ ἴοσ Βδυρεη ἰ5, ΜᾺῪ Βουῦεη 
᾿νε δπὰ τοὶ ἀΐε. Τῆς (δῖε οὗ ἴῃς τς 85 δϑου θα ἴο δ δῃσδβ- 
[Χ4] οὐτβ6, σδη. 40Ὁ, ἴῃ6 οαυ8ε δηᾶ τηεδηίηρ οὐ πο ἄγε ποῖ 

εἶεατ." --- 17. σι αά γεγιαίμσδα ον ἐλε οἵδε «ἱάς οΥΓ τὼ. “ογάση]} 
Οἰεδά ἰ5 τὰς τερίοῃ εαϑὶ οὗ ἴῃς Τοσγάδῃ, ποῖ δηῃὰ βου οἵ ἴῃς 
]αῦδοϊ (Νῆὴγ εΖ-Ζεσαβᾷ), ψῖτῃ βῃϊίηρ 1ἰπλ}8 ἰῃ οἰἴμοσ ἀϊτθοιϊίοη. ἢ 
Τῆς παᾶπια 18 βοιηδιίπιθ5 υϑεα ἕοσ 1Π6 γος οὗ ἴῃ 5γδαὶϊτα ροβ- 
86 ββϑίοῃϑβ εαϑὶ οἵ ἴῃε ]οτγάδηῃ, οἵ ψῇῃϊοἢ ἰτ τγὰ5 ἰπάεεά ἴἢ6 οὨϊεί ρῥασί. 

11 νὰβ οσσυρίοα Ὁγ ἴπ6 τθς οἵ Οδά, πιο 5 ἀου θ11655 τρεδηϊ ἴῃ 
ΟἿγ νεῖβα. ᾧ Τῆς αἰβροΒβίτοη οὗ δυθδη δηὰ δα ἴο ρυγβυς πεῖν 

οὐ ἰηίογεβίβ δηα εἰ (Παῖς Ὀγεῖῃσθη οἡ ἴῃς οἴποσ βἰάβ οὗ ἴῃ [οἵ- 
ἅδῃ ἤρμι τμεὶγ οὐαὶ Ὀδεῖ|ε5 5 τεβθοϊθα ἴῃ Νὰ. 42}, 

ΤῊΣ ποσὰ ἀἰβίδηϊς πογίμεσηῃ {065 4150 βίοοὰ δραγὶ δηὰ ψεσὲ ποῖ 

ταργεβθηϊοα ἴῃ ἔπε σϑηκϑβ οὗ 5γδδ] 6 ̓ γδστίουβ. --- πα 7 απ, τοὰν 
ρες ἦε ἤυε πειρλόοι 19 266 «λίῤε 7] ἴῃς νογάβ ἂσὲ ἀἰβήουϊ ; Ὀαῖ 
ἴῆοτα 5665 Ὧ0 βυηοϊοηϊ τεᾶβοῃ (ὉΥ βυβρεοίίηρ ἴῃ τεχῖ, ὃ ψ Ὡς ἢ 5 

ΒυΡΡοτίεα ὈΥ ἴῃς ρῥᾶσγα] δὶ ̓ ς δῦουϊ Αβῆθσ. ΤῊΪβ ρδσδ δὶ α]50 
βῃονβ [πὶ ἴῃ 6 πουίμοση βοιΠδιαθηῖβ οὗ ἤδη (1855) ἅτε πηθδηΐ, ἢ 

ποῖ ἴπ6 Θαυΐοῦ βθδῖβ οὐ ἴῃς τὐῦς ἰῃ (ῃ6 βουϊΐμνεβὲ (τ; 566 

1λετο) 4 [Ιἢ ποιῖμοσ ρἷδος ἀϊὰ Πδη δοῖμα!!ν σοῖς ἀονῃ ἴο ἴπε 

βεδροατὰ."" Τῆς ποτάβ πουϊὰ ὈῊ αυϊῖα ἱποχρ] σα Ὁ] ἰἢ τὰ δὰ ἴο 
τιδηβίδῖς, τὰν αϊδ ἀφ γεριαΐπ ἱπιὶ “δε εἀΐῥε (ΒΝ.). ὙΤλε τεμάδτίην 

δάἀορίεά ἀρονε, πιο ρψίνεβ ἴῃ τηεδηΐηρ οὗ ἴῃ6 γε ΠΊΟΤΕ ΘΧΘΟΙΥ, 
τοίλοναβ ἴῃς αἰ Βηου]γ, ἢ τὰ τηᾶν ἱπίογργεῖ, ΝΥ ἀοθ5 ἢθ ᾿ἰἷνα 85 
ἃ ἀερεπάδηϊ, υπάετ ἴΠε ῥτοϊεοτίοη οἵ ἴῃς Ῥμοεηϊοίδη 568-ἔλγεσβ ὃ 7 

ΤΠῖβ νγὰβ ΓΟ ΔΟΪΥ ἴῃς 5ἰταδιίοη οὗ τῇς Παηΐταβ, ἃ5 ἰξ βδὰ Ὀθθη οὗ 
τῆς ἱπῃαὈϊτΔηῖ8 οὗ 1,Αἴ5ῃ Ὀείοστε ἴδ (187-35). ὙὍΤῊΘ ΟὨΪγ οὐ]εοϊίοη 
ἴο 115 ἐχρ]δπαίίοη ἰβ, ἴπδὶ ἀϊζῥε 15 ἃ βοπιενμαῖ γελοῖα πε ΟΠΥΤΩΥ͂ 
ἴου ἃ βεδροίῃρ ρεορὶε; σοιιρασζε, πούγανεσ, “βδϊρ σοᾶϑῖ᾽ [ὉΓΣ 568 
οοαϑῖ, αεη. 49}. --- 4:λεγ αδο΄ας ἐρευαγα 26 εοασί 97 “δε Ογεαΐ 

5441 οἵ. σεη. 495, οἵ Ζεδυΐυη. --- 4π4 γεριαὶπς ὃν ἐς ἐαπαάϊηρ:] 

4 8ὲες 5ι6., Ο »Ἱ. ἰ. Ρ. σοι ἢ, 1 8ες οὐ στ, 
ΟΕ Ρ5. δοῖ. 2. Βεῖε τεϑάβ σαά. ΤὮς οσοηαυοβῖα οἵ Μδῃδϑϑθὴ ἰῃ πουίδοτη 

ΟἸἰϊεαά ἀγε ῬγοῦδὈΪυ ἰαΐεσ ἴπδπ τὰς {ἰπιῈ οὗ Ὠεθοτγαῆ; 566 ᾶῦους, οὐ υ.19. 
ᾧ Βυ., Αέρλ,. κ. δάνε,, Ρ. τό ἢ.; οἱ, Κιτι,, σα... ἱ. ἃ. Ρ. ὅς ἢ. 
! Ῥτοοορ., ΚΙ., Οἰεσ., ϑιυά,, (855. « ΚΟΗϊ., Ηο]]πι., Βς., Βα., δἱ, 

58 Ἐγδῃ ἴῃ 7ος. 196 Ϊορρα [1ε5 ουϊείἠςε Πα Ὀοτάετ (ΚΙ., Βιυά.). 
Ἡ Οἱ ἃ εἰς τί παροικεῖ πλοίοις ; ἰξ ἰ5 Ποῖ ὨδΟΟΘΒΑΓΥ ἴο συρροξβε ἰμαὶ Ὠδηίίε5 Ξεγυθᾶ 

οἱ Ῥμοεηϊίςοίδη 8ϊρ5 (μιά, α].). 
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τῆς 1Δϑὲ ψογὰ ἰ5 ἰουπὰ οὐἱγ Βετε ; Ἐ, ἐπ ῥογίμδμς νιογαδαίμγ. Τῆς 
ΡαγΑ]]εὶ Ἰπε, ἴῃς τηεδηίηρ οὗ ἴῃ6 τοοῖ, δηὰ [με ἀ5εὲ οὗ ἀετίναιίνεβ 

οἵ ἴδε σοττεβροπάϊηρ τοοὶ ἰπ Αγδῦὶς τρακα ἴῃῈ βΈπεγαὶ βεῆϑε ϑυΐ- 

Βείεπεν ςοτῖδίηῃ. Αβῃεγ οσουρίεα τῃ6 τηουηῃίδιπουβ ἰπ]δηά, Ὀεμὶπά 
τε Ῥμοεπίοϊδη οοαϑῖ, δηᾷ ἰΐ ἰ5 ποῖ ἱτῃροβϑὶ]ς τῃαὶ Αβῇεῖεβ ΤΥ 
μΒᾶνς δεϊἰεὰ ἴῃ ἴῃς Ῥποεηίϊοίδῃ ἴονῃβ, 85 ΠΟΥ ἀϊὰ δπηοὴρ ἴῃς 
Οὐδῃδδηϊῖεβ ἰῃ ἴῃς ἰηϊοτίογσ. ὙΏΕΓΕ 5 ΠΟ γεάϑοῃ ἴο ἱπηδρίπε ἴπαὶ 
18εγ δὰ εβιδὈ] σης τπειηβεῖνεβ οὐ ἴμε βεαῦυοαγὰ ἴῃ Δὴγ οἵδε 
ὙΑΥ ; Δηά ἴῃ νἱενν οὗ ψῇῃδϊ 15 5αϊὰ οἵ ἤδη ἰΐ ἴβ ΒΑγαὶν πες βϑαγυ ἴὸ 
ΡΓεββ5 ἴδε ἰδηρυᾶρε ὄνβεὴ ἃ5 (ὯΓ ἃ5 ἴπϊ5.0 ὅεὲ ἔπεσ οἡ τς. -- 
18. [π᾿ ϑἰγτοὴρ Ἵοπίγαβδί ἴο ἴῃ6 υπραϊἰτοιϊο οὐ σονάγα]Υ σοηάιςεὶ οὗ 

1ῃε εαϑίθγῃ δηὰ πογῖμετγῃ {|ῦ65 βίδηβ ἴῃ 6 σοπβρίσυουβ ρα] Δ ΠΤ 
οἵ Ζεθυϊαη ἂἀπὰ Νδρῃία!}.5 --- Ζεῤμέμπ ἐς α ῥακα “λα! γεεξέξεσίν 
ἐχβοςεά ἐδεῦδ ἐν ἀκα, τ. “ἀαὲ εοπίοπεα τὰς ἐε ὦ ἀξαιλ ἡ --- 

Απαά Διαρλίαδ, μβοπ ἑὰς ἀείγλις 97 7. ορέπ βιὰ ΝΡ] ἀϊ5- 
Ῥἰαγεὰ εαυλὶ ναϊουσ. Τῆς ἰαβὲ ψογὰβ ἍἽδηποῖ τείεσ ἴο ἴῃς ἤοπῆς οὗ 
ΝΑΡΒΏΔΙΙ ἀπποηρ ἴῃς ἢ}}}5 οὐ Ο8111δὲ, ἢ Ὀὰϊ το τε ἢε]ὰ οὐ ν Ὡς ῇ 
ἴδε ἴπο {π0ε5. ψόοῇ ἴῃς τεπόνῃ. ὃ ΤΉΣ ἐχργοββίοη βθαπὶς, ἢον- 

ενεῦ, ἱμαρρτορηαδῖς ἴο ἴῃε βοεῆς οἵ ἴῃς ὕλτι]6 ἀραϊησὶ ϑίϑογα, ἴῃ 

τῆς ρἱαῖῃ οὐ ἴῃς Ὀθηκβ οὗ ἴτπε Κίβῃοη (ν.5 3). Μδηγ Ἴσοπιηθη- 

ταῖοτϑ τπϊηκ τἴηαὶ Μῖ. Ταῦον (46 Δ 3) 5 πιθαηῖ: ἢ Ὀὰϊ Ταῦοτ ἰς ποῖ 

τηεηποηξὰ ἰπ ἴῃς Οἀς, Ὡς ἢ Ἰοσαῖεβ τῆς δο]ὰ οἵ Ὀαῖ]ε, ποῖ αἵ ἴῃς 

ἴοοῖ οἵ ττὸ τηουηϊαῖϊη (4.2), Ὀὰϊ οὐ ἴῃε οἴποῦ κἰάε οἵ τῆς ρ]αὶπ 

πεῶσ Ταληλςῃ. Τῆς ποτὰ υϑοὰ ἔογ ἀείγὰδ ἀσὸθ ἢοϊ ὨΘΟΘβϑαΠΙΥ 
ἀεποῖς ἃ στεαῖ εἰθναιίοη, Ὀὰὺϊ ἰ5 ταῖῃου ἃ γεϊλεϊνο ἴόττὰ (οἷ. Ῥτον. 8: 

9οἾ 5); δῃηὰ τῶλδυ ρεσῃπαρβ Ὀὲ δορὶ νοὶ Ποτὲ οἵ τῆς πιουπάκ δηιὶ 

ΒΠΠΟς Κ5 ἴῃ τῆς ρῥίαῖη, π᾿ ἢϊς ἢ, μονγενὸσ ἱπσοηκι ογαῦ]ο, ὸγε ροβι τοῖς 

οἵ δἀναπίασε ἰὴ τῇς Ὀλτ]ς, Ἄρεα ν ἂ5 ταὶ νην ρΡοϊηῖς ἔοσ τπὲ 

Βαγά-ργεββοα (απαληϊϊε Ὀδίοστο ἴῃς τοῦς Ὀθοδπὶς. ςοτϊμρ]εῖο. 

Τῆοβα οἰεναϊοης, πθὸτὸ ἴῃ6 ὁπὸπιν ἰουσῆς τ τὰς ἐδτοςῖῖν οὗ 

Φ Ἀσιοτγιξίηνς τὸ ςἢς ς τῆσϑς ὕχΟ ττιῦνδ5 διτπισ ἢ τὴς ν ποὶς ἀστῶν οὗ Βαγὰὶ. 
ἀ στ μαγα οἷς ποῦν ΑτΑΌυς Ξουγνοβ ἐς βίτάτιος τὴς 3. οἱ τὰς γετὺ, Ξε ΟΡ ῸΝ 

ἵξος. ἐπεσεχτογνισας, ρι οο; {πτεῸὶ ὅςδηυτ, ἀὦιοςς αὐ σας ξέσσεσι, εὐ. Ετετς. 

Β. «7. 
ᾧ Ξοῦσπι. (ες Βιοῦδδυτι; τὰς τδοραξλὶα τιῦτο τὰ ΚΟ ἾΤΑΣΣ τὸ ᾿ς βεστὰς ἰου- 

ἕαιάετο, 5 ἕν. 
ἡ Κοδις σοσε, αἱ. 

1Εκ. Κι Αὐαζὺ., δὰ λον; ψ δεῖς τὰς ἀπεεπιδτὰ αἴσὲξ ψετε διὰ υἱῦϊ 
Βετοῶς τὰ ὰσ (ΒΔ). 
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ἀεβρογαϊίίοη, Ζεθυϊση δηὰ Ναρῃῖαὶὶ τῖϊἢ τϑοκὶοθ5 παγάϊμοοά 

βἰογπιεα δηὰ οδιτεὰ, 80, αἱ ᾿ἰεαϑῖ, να σδὴ ἱπιαρίηθ ἴξ ; ἃ οδσίδίη 
ἰπιεγργεϊδιοη ἰ5 μαγαϊγ ἴο Ὀ6 ρίνεη. 'ΓΏδτα ἰδ βοιηδιῃϊηρ τεπηριηρσ 
ἴῃ 55 ἐπ γερίοης ἤϊεγονιθ, τῇ ννογάβ ψουἹὰ τἤθη τϑίδυ ἴο ΤΌΣΠΊΘΓ 

Ἔχ ἰ Ὀϊτοπ5 οὗἨ ἱπηιρεΐμουβ Ὀτάνεῖυ ὉΥ ἴπε86 {τἰῦ65, ρεσῆαρβ ἀραϊηβὶ 
]7Ταθίη; Ῥυῖ τὰς τεχὶ οἵ 38) ἰβ βυρροτίεὰ Ὁγ (ῦ, ἀπὰ 3» ργορδῦ!υ 

ἄοεβ ποῖ τεργεβεηῖ ἃ ἀἰϊβεσεηὶ τεδάϊηρ, Ὀὰϊ δὴ πηρτατηπιδίίοδὶ 
ἐτδηϑίδιίοῃ. 

16δΌ. 13)» Γ052} ἰπ 7οὉ 2017 πυῦρ '5β εχρίαϊπςὰ ἰπ ἴῃς ρδγα!!εὶ 1ἰπε ὉΠ) 
πΝΌΠΙ Φϑν. ὈΛδΡ, ἀϑυ δ! ἴῃ ἴπῈ6 ρῆταβε Ὁ)9 ν)05, ἅτε Ῥυϊπιδγ σαπαὶβ ἀπὰ 

ἀϊϊομε5 ἀϊδιγ υϊτίηρ νναῖεγ ἔοτ ἱτγραϊϊοη; οἵ. Ῥτον, 211 Ἐξ. 466 δηὰ ἴῃς νῦ. 
]οῦὺ 38:25, αἷβο Αχαρ. μεέαζ." ῆε σῇ Βδγαϊγυ ἱπιαρίπε, ποννενεγ, [δὶ Βεαῦεθῃ 

νγ85 αἱ 15 {ἰπ|ε 50 ἴατ δἀνδηςδὰά ἴῃ δρεϊσυϊυτε; ν.16 8ῆον5 ἴῃδῖ ἰΐ ννὰ8 ἢ εν 
8 Ῥαϑβίοταὶ ἰσῖρε. ον [ἢ18 τεᾶβοῃ ἰΐ βεεῖὴβ θεϊζεγ ἴο ἀπάετβίδηὰ ἴῃς νογά μετα 

᾿ οἵ τῆς ἀϊνίβίοπβ οἵ ἴδε ἰτῖρε; οὗ, πθλϑο, πη 05, 2 τ. 355. 15, ἀπά σορπαῖε 'νοτὰ8 

π᾿ Ατδπι. δπὰ βγῇ --- 35) 55] ὍΡΠ 15. 101} “ἀξοτςα}β, εὐϊςῖπ᾽; ἴῃε ἔοτπι 15 

δοδγοεὶν ἴο Ὀς ἀετίνεα ἔτοτι Ρ (Ο]., Ρ. 628; Οε5.25, Ρ. 261), Ὀυϊ ἔγοπι ἃ ραγβὶ!εὶ 

ἔοτιι ψξφ, οἴ. δχ οβῖγ. Ρ]. τος ]ετ. 64. Βυϊ πο πιεδηΐηρ ἴμαὶ σδῃ Ἰερίεἰπιαῖεὶν 

Ὅε ρίνεη ἴο ΓΠ ἰ5 βϑυϊζαρίε μεῖς. 5 Ὅὴα ἴτας τεδάϊπρ ἰ5 ργεβεγνεὰ ἴῃ ἴῃς 

τιϊδρίδοςἀ τερειοη οὗἉ [Πϊ5 1π6, ν.160, 590 ὑπ; 8ες ἴμετζε. --- 16, ὈΣΟΦῸΠ 7}3] 

6εη. 4915 οἷ. 20 12 Π1229 Ν᾽ Ρ5. 6814, Τῆς δηοϊεηὶ νεγβίοπϑ ἴοσ ἴῃς πηοβὲ 

Ῥᾶιῖ τεπάεν ὀεΐσεεν {ἀε “εγγίογέες, ὀρ άἶαγίές, ὃ οὐ δείσυεοη ἐἀφ γαπᾶὲς οὗ ἴῃς 

ἔννο ἀγαγίεβ (Σ);}} Θ'ΒΟΝ ἴῃ [υἀ. ἀνὰ μέσον τῆς διγομίας, οἴ. Οτ. νεπεῖ. Οεη, 4914 

ἀνὰ τὰ ἡμιφόρτια; 30 ΚΙ. οη ὅεῃ. ἐς. πὰ Ζεζ. 5.ν.; ϑοῆπι. Τῇε ἱπίεγρτεῖδ- 

τἶοπ ἐμείοσμγε ἰδ ἰοαπά ἰῃ ΑΡυϊν. Ζεχ. 85.ν., ΚΙ. οὐ 704. ς16 (τἀεοῤ-βε»:), 

ΑΡαγῃ., Ραρπίπυβ, Γὰἀο1 (2 εχ. “1«ἰἀϊορ., τ661, Ρ». 66; 1699, Ρ. 76), Τεῖϊϊες, 

δηὰ ΝΥ Θοϊιοδάεγ, δπὰ 18 δἀορίεἀ ὮΥ πιοϑὲ πιοάεγπ οοπηπεπίδίουβ 5 ΤὨς 

εἰγπιοϊορίοαὶ ἀτραπηεηῖ ὈῪ νυ ϊοἢ (Πϊ8 ἐχρ᾽απδίίοη 5 ϑαρροτγῖεα πιᾶὺ ὃὈς 856εῇ ἴῃ 

ε5. 7Ζάες. Ρ. 1471 [. (Εοςά.); {ΠῈ} γε, αἋ8 ϑυά, 51} τεπιαγκβ, ἔαγ-[εἰοβεὰ 

διὰ νεῦὺ ἀυρίουβ. Ὗε 5βου!ὰ Ρετμαρ5 ταῖμες σοπιρᾶτε ΓΒΕ (αἴ5ο ΜΗ.), 

ΓῸΦ 2 Κ. 433 ΕΖ. 248, ἀπὰ Α-ς. .ς5: ἃς. (ϑεδυ!επ5); ἴῃς βίομος οὐ ὑῃΐο ἢ 

ἴῃς ῥοὶ ἰ5 ϑυρροτῖεά ονεῦ ἴῃς ἤτγςε, ἤγερίαδος."" --- οὐ» ΓῦΡγ} οἱ, 15. οὅ5. γὶϑ 

Ζεοἢ. το (|| [3Ρ); ἴδῃς νετῦ 8 ποῖ υϑεὰ ἴῃ ἴῃς ΟἿ. ος ΜΗ. οἵ ρἱαγίῃρ οῃ ἃ 

“ ΤὈΜίΙ-οἢ., δωῤῥῥενεονία, Ὁ. 2013 (ἰγγ ραϊίοη ἀϊο ἢ 65); Θοῆπυτ, 
ΓΕ Έ, αἀἱνίσο εομῖγα σε Αμδέεη. ΟἵὨ αἰνὰ πιὰ, ρεγῆάγ, δ. αἱοοῦ οὔ ἴῃς 

οἴδεῦ 5ἰάε οὗ Ἰογάδη, ΚΙ.; ὅς. 

ΖΎΠε σοπίγαϑὶ Ὀεΐνθεη στοδὶ γεϑοῖνεβ δἱ ἢγοί δηά γστεαῖ νδοὶ ]αϊΐοη αἤἴεγνατάς 
(ϑοῦπυτ,, διυα., Εν., Βε.) ἀοεβ ποὶ ᾿ΐε ἱπ ἴῃ νογάς, δηὰ [ἢ ἱηίϊεηάεα πηυδὶ να 

Ὀεεη ἰῃ βοπια ννὰὺ ἱπαϊοδίβά, ᾧ 80 διυά. 
Ι 850 Κα., Βα. ; ευῦεη {τεὰ ἴἰο Ὀ6 πδυΐῖγαὶ ἴῃ ἴῃς βίγαρρίε. 
“ ζαμαΐες μρπάδ ῥέεογα διδμη (εἰ. Αταῦ. ταϑέα; ΤΌΜΊΙοΝ., ϑοῆπατ.) ἰ5. Ῥῃοῃεῖς. 

ΘΑ ἱπιροσϑίθϊε. 550, 1εἴἰῖο, πὰ ΝΝ. ΚΕ. 5πιιῃ, Αἰ εὐβρίον 97 ϑενεξίος, Ὁ. 357. 



158 ΤΌΡΟΕΒ 

Ῥΐρα. --- 2 ὙΠ] 35 15. οδΐ. ρεη. (οἴ. 7ετ. 1739 Ῥτον. 255 ἃις.), ἀπὰ ἴῃς ΡΆγαϑβε 
οδἂπ ΒΑΓΑΪΥ ταοϑῃ 56}{-φυεϑιοηΐηρπ, μεβιιδτηρ Ὀεΐνγεεη 27 δπὰ εορέγα." ]εν- 
ἰδὴ ἱπίεγρτεῖεσβ υπάοτείδηὰ ἴῃς νγογάβ οὗ ἴῃς χυςβεοπίηρβ νυ οἢ ἴμε δῦβεπος 

οἵ Κευθει οαυθεβ ἀπιοηρ ἴῃς οἴπενς γε 68. --- 17, ΓΥΩΝ ὍΣ ΠΝ 7] 

ς. 6. δος. 15. 33} 5. κσδ 120Ρ; ποῖ, τυὴάν ἐρες ἀξ Μεανγ ἐἀε «ἀΐξε (ϑοίσω. 
ΤΌΜΙοΚ.; τεσεαῖγ, Νίεθυ τ). Βυ. (Χέολλκ κ. δαρε, Ρ. 16 π.) σοη). ὉΓΙΝΣ; 
οἴ, σοοῖεςα. ---- Ὁ) 105] ἴῃς ραν. Οςῃ. 4918 Ὠι. 3319 (οἵ Ζεθυ!α) ἄς. --τ ῬΥΡῸ] 

ΟὨΪΥ Βετε; ἴδε δυῇ, ῥοῦ. τείετβ ἴο ἡ. Οἵ, Αγδῦ. ΗΝ , Ρἷδος σῆεσε Ὀοδῖϑ 

οὐ β8ῃἱρ5 ἂὲ ἀγανγῃ ὕρ, οὐ  εγα ἴΠεῪ 16 ἴο υπ]οαά. ΤΣ ἰγαπβαου ὀανε, 
ῥαγόσοωνς, ἰΒ ΒΟ τ ΕἾῪ ννατγδηϊεὰ. 

19-22. ΤΊιο ὈΔΓ16; τουῦί οὗ [πὸ σαπδδηΐῦθα. --- 7.ε Ζίπρε σανς, 
ἠδεν γερὰ] οὔβετνε ἴῃς εβεοςὶ οἵ ἴῃς δϑγηάείοη. --- 7Ζ.ε Ζέπρε οὗ 
Οαπααη]) απϊεὰ ἀραϊηϑι Ι5γδ6] ὑπάθγ ἴῃς Ἰεδὰ οἵ ϑίβετα. --- 47 
Ζααηπαεά, οπ ἐδε τυαίεγς 97 Δερι 401] οὐ Τδδηδοὴ ἀπά Μερί ἀο 
8566 οἡ τὖ (ρ. 44 8.).} Τηὲ ναΐοιβ οὔ Μερίάἀο δὲ ἴδε Κίβῃβοῃ 
δηὰ ἰἴ5 Ὀγᾶηοῃ 65 ἴῃ ἴΠ6 περ ουτποοά οὗὨ (μαΐ οἰϊγ. Τῆδ δεϊὰ οἵ 
Ὀαῖι]6 νγὰ5 πεγείοσε οἡ 16 βουΐπετῃ 5ἰάς οἵ ἴῃς Οτεαὶ Ρ]δίη, ποῖ, 

85 ἴῃ οἷ. 4, δ ἴῃς ἴοοϊ οὗ Μι. Ταῦοσ δἱ ἴμε ᾿εδὰ οἵ ἰΐ5 πουίεγη 

δῖῖη. Τδδηδοῦ ἰ5 βερασγαϊθα ἔτοτλ Ταῦοσ ὉΥ ἴῃς ρτγεδίεδι Ὀσγεδάϊῃ 

οἵ τῇς ῥἱδίη, ἀδουϊ ἤἤεεθῃ τι 1165. --- 7.4) σιαάς πὸ ραῖη 97 νιοη4}} 
τ τνᾶϑ ἃ τηοϑὶ πῃρτοβίδὈ]6 σδπιραὶρῃ ἴοσ [Πθ τὶ ; ἃ βαγοδϑίίς τηθἰ οϑίβ. 
Τῆς ραίηβ οὗ νγᾶσ ψγεσε ἴῃ (ἢ6 δηοϊθηὶ ψουπα οπα οὗ ἴπε ῥτϊποὶραὶ 

οδυ865 οἵ νγὰῦ ; οἴ, ἔχ. τοἷ. -- 20. 2 γον» ἀεαύυεη γοεράϊ 216 «,α75} 
τη 15. ἀϊνίδίοη ᾧ ῥγαβεσνεβ ἴῃ6 σἢγιῃτηῖοαὶ Ὀαίδηος οὐ ἴῃς ἀϊκιϊοῃ, 
ΜΏΙΟἢ 15 ὨΘΕΩ]εβθὶν ἀεβισογεὰ ὉΥ [πὰ τωδββογεῖῖὶς ρυποιιπαίοη. 
Τῆς νοσάβ ἅγὰ ἃ ροβίϊοδὶ ἀδβοτίριίοη οἵ ἴθ ἰηϊοσνθπτίοη οἵ Ὑδῆ- 
ΜΕ τὸ ἀἰϊδοομιῆς [Π6 δῃοῖαν δηᾶά γῖνε νἱοίοιγ ἴο [ἰβγδδὶ; τῆς 
Ρονγεῖβ οὔ ἤδάνθῃ {ποηηβεῖνεβ ΤΕῚῈ διταγεα ἀραϊηδὶ ϑίβεσα ὃ δῃὰ 
ἴῃς νἱοἴοιυ ψὰ5 ποῖ ψοὴ ὈΥ ἴῃΠ6 ῥτοννεβ8 οἵ [βγαεὶ δἴομε. ἡ' [ἱ ἰβ 
Ποῖ ΠΕΟΘΒΒΔΙῪ ἴο ϑΌΡΡοβε ἴπαὶ ἴῃς ρΡοεῖ τεργεβεηϊθα ἴῃς ϑἴδιβ 85 

δηϊτηδῖθα Ὀεΐηρβ, ἴμ6 Ποβὲ οἵ Ὑδῆνθῃ, ἢ πο ἢ πῃ βοηλα ἀπβθθῃ ἩαΥ 

4 δοδυϊεης, ΑἹ πὲριαάνενε,, Ὁ. τοῦ, ποίεβ ἴῃαἱ ἰπ Αγαδὶς οἵἴπεν νετῦβ οὗ ἱπαυϊγίην, 
ἱπνεβι ραν, ἀγα ἰγορίοδιν υβεὴ οὗἁ αἰϊεγοδίίοη. 

τη Μερίάάο 5εε αἷ83ο α. Α. 5πιῖῃ, 27 ἐπ. σεοργαβάν, Ὁ. 386 δ΄, δῃὰ σοηάετ, 
ΟἿ. Κευίειο 97 ΤΑεοί. «πὰ Ράϊ!. Ζὲν,, ἵν. τϑρᾳ, Ρ. 29. (, Τῆς αἴϊεπιρὶ ἴο ππά ἴῃς 
Ὡδῆὶς Μερίάἀο ἴῃ Νδὴγ Μιυφαίία' (5πι1}} οὐρῶϊ ἴο Ὀς ρίνεῃ ἂρ οὔςε ἴοσ ]]. 

Ζ Ρτγοοορ., ΟἸΙετ., Ττεπάθιεηθυτρ, Κι ὅ8}3,, Ηετὰ,, Μεί,, Βὶ., Βείψεξϑβ, Α. Μά]εσ, δὶ. 
ᾧ Ρτοοορ,, Ενν., Βε., Βδ., αἱ. " Κιρο. 

4 Ἠοϊιμι. ; οἔ Θες., )εταία, ἰδ, Ρ. 320, 
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ξαᾶνς αἷὰ ἴο Ιβγδεὶ ;" οἵ ἴπδὲῖ ἴῃς ἤγχυταῖϊνα ἰδηριαρςε ἰ5 ἴο Ὀε ἱηΐεγ- 
Ρτγεῖεά οἵ ἃ ιπουβ βἴοστη νη ΐϊο ἢ ἰῆγον ἴῃς (δηδδηΐϊεβ ἱπῖο σοη- 
[αβοη. ἡ ὅεθ οἡ ν. 3, --- γον ἠλεῖγ ῥατὰς τῴσν γρωρλέ τυίμὰ δ,δεγα] 
π|. ἀῴγάτσαγς; τμεἰγ ἐβιδ]! βῃθα ἀπά ἀπορδηρίηρ ἴσας κ τῃτουφῇ ἴπῈ 

βΚγ. Τῆα ῥτεροβίξίοη ἰ5 ηοὶ ἴο Ὀ6 ἐχρ᾽ἰπεά, σα ίμρ ᾿μεῖγ ραῖῃβ, ἢ 
ἴο ἀεβοεπά δηά ἴακε ρατὶ ἴῃ ἴῃς Ὀδίδ, Ὀυὶ »αηδρδές πὶ ογαἦρη6 οἴ 
ἐμγο σῴο σάμεγεμς δέδαγανι ῥμρησαυεγμηΐ (ἘΒ}); νὰ βῃου]ὰ δνοϊά 
τῆς διλθί συν ὉΥ ἰγαηϑιδιίηρ, ἐπ μεῖς ρδίἢ8. --- 91. Ζῆε σεἰγέασει οὗ 
Αὐράοη τυεῤέ ἠέρι ατυα}} ποῖ τρθσεὶγ ἴῃ6 Ὀοάΐε5 οἵ ἴδ 5]αίῃ, ὃ 
Ὀυϊ τῇς ᾿ἰνίηρ. Τῆς Κίβμοη ἰβ ποῖ ἰπ τη ρατὶ οἵ ἰζ5 σουζβε 
ἃ Ῥετιηδηδηὶ βίγεδῃι, τη ἢ 1655 δι οὐάϊηδῖν [πηε8 ἃ ἀδηρεσουβ 
ἴοττεηῖ.! Τῆς Ὀδῖ!]α τηυδὲ πᾶν δε ἰουρῃῖς ἴῃ ἴῃ ΜΪΏΙΟΙ ΟΥ 

ΒΡΓΙΠΡ, τῆογα Ῥγο Δ ὈΪΥ ἴῃς Ἰδιῖοσ ; δηὰ ἴΐ ἰ5 ροββί]ε τῃδὲὶ ἃ πεᾶνυ 
βρτίης 5ῆοψεσ βυάάεη]ν 5υνε] θὰ τῃε βίτεδπι, τπουρἢ ἰζ 15 ἢοΐ ἢ6665- 

ΒΆΤΥ ἴο ἰηΐεσ [5 ἔτοτι εἰἴῃεσ ν. 9 οσ ν.Ἶ 4 -- - Τῆς πεχὶ νγογὰὰβ δὰ 

Οὔβουζα ; ομα οὗ ἴ[ῃ6 Οατεοῖκς ὑγδηϑίδιίοηϑ Ν᾿ δηὰᾶ ἴῃς ΤΑγρυπλ ἱπῖοτ- 
Ρτεῖ, βίγεδιη οὗ ἴῃς δποίθηῖβ, βίγεατη ἤεσε ρτεαὶ ἀεες ψετα ἀοῃς 

ἴῃ δῃοίεηϊ {ἰπη68; {7 Ὀυϊ ἀνε {ἴ τῆϊβ ῥγαβεηϊεαὰ το ἐοσηιαὶ αἰ Πἢ- 

οὐ]Έ165, ἰδ 15 ἃ βίγδηρε {{π|6 το γίνε ἴο [ῃ6 τῖνεῦ ; δηοίεηϊ τηουηϊδϊηβ 

(Ὀι. 3.3.5) ἰβ ποῖ ράᾶγα! αὶ. Αποῖμοσ ἱηϊεγρσεϊδϊοη, βυρρεβίεὰ ὉῪ 
ΑΡυϊνα]ά 15, βίγθδτη οὗ δησουηΐοτθ, [1  ΈγΘ ἴῃς ἴννο ἀυτηΐθϑ τησῖ ; 

ΟΥ̓ βἴγεδπι| οἵ σμαπηρίοῃβ. 8 ΤὮΒ ἰΌΓΙΏΕΙ Ἰδοῖζα ΔηΔΙορΥ ἰῃ Ηςῦτεν ; 
τε Ἰατῖεσ 18 ἃ ἀἰβεϊησενε!γ Αταδὶς ἴαγῃ οὗ ἴμ 6 ννοσά. ---- ΤῊς πεχί ᾿ἰπα 

Φ ϑιυά. Μᾶδηγ οἱἷάδσ οοπηπιεηίϊδῖοῦβ ᾿πουρῆϊ ἴμδὶ ἴῃς ἀπροὶς ψεγε τηεϑηῖ; 50 
ἘΡἤτεπι, ϑοῦπι., ΟἸεσ., αἱ, πιὰ. 

Ὁ ΕἸ. 105., αρϑϑ. ν. 5, 4 ᾧ 205 ἔ,, ρἶνεβ ἃ ΠΡ ὮΙΥ ἐπι ς} Ἰσ με ἀεβοτίριϊοπ οὗ (5 
βἴογπι ; 566 8]50 ϑοῦῆπυγ,, Ηο]]πι., Κε., ει5. Οἵ, τῆς Μίιάγαβῃ, ῥεεαελένε, ττϑῦν, 

(855. 1 ηκ5 οὗ ἃ πἰρῶι δἰίδοϊς. 1 Εν., Βο., αἱ. ὁ Ἀ.. 
Ι Ου τᾶς Κίβῃοῃ, δηὰ ἴῃς Ὠγάτορταρὴγυ οὗ ἴῃς ατεαὶ Ρ]αὶπ ἰῃ ρεπεγαὶ, 5εε Κοὺ,, 

ΘΙΚΉ, τὶ. Ρ..363 ἢ; 5ΨΨΡ. Μερνιοὶνγ:, ἱ. Ῥ. 265-267; ἰΐ. Ρ. 39. 8:6 αἷἰΞο ὅμδν, 7γανεῖς, 
1757, Ῥ. 274 ἴ.; δῃὰ ΒΔ., σα ἦρε. 

411: ἰ5 5Ξαἰὰ ἰπδὶ ἴῃ ἴῃς Ὀδῖὶς οἱ ΜΙ. Ταροσ, Αρσ. τό, 1799, ἃ Ὠυπιθεσ οὗ Αταὺβ 

νεσα ἀτονπεὰ ἴῃ ἴῃς 5Ξἴγεαπὶ σοπλίης τοπη Ὠεσαπγεῦ, ν ῃΐοῖ ἤδη ἰπυπάδιίεά ἃ ραγὶ 

οὗ ἴῃς Ρῥἱδίῃ (Βυγοκμαγάι, ϑυγέσ, Ρ. 339). Ναροίεοῃ Ὠϊπιβεὶῇ βρεακβ οὨΪγ οὗ ἴῃς 
ἀτονηίης οὗ βτθαὶ πα πιῦετϑ ἰη ἴῃς ᾿οτγάδῃ, νι Ὠἰοἢ τῃς ταῖῃβ παὰ ϑυνο θη τη κίπρ ἴῃς 

ἰογὰ ἀδηρεζουβ (Βεγίγαηά, σσρεβαροες αἱ "ἄργριε “ἰ ἐε δγγίε, ἰὶ. Ῥ. 88). 

“9 ΟἸΒΟΝ Τῆς οἵδε γεοεηβίοηβ οἱ ὥ, νν ἢ Ἐ. 5, ἰακε (ἢς ψογὰ 85 ἃ ὑσορεσ που; 

30 (Ι!εσ. 

ἮἩ Οὐ, σαν οΐδφη τγεανε, Βα. οἵ. ΕἸ ΌΘ., ΑὈδτΌ. 

Ἐ Ὑτεπι.- υπ., Ρίϑοαῖ,, [μετῖς (411.), ϑοδπυσ,, Κόἢ]., ΗοἸϊπι., Βτῖρ 5, αἱ. 

ὁῥ Βτανε βίγεατ, Ενν.; ἀδγ αἰῖς ϑίεφεβρδοι, δυβ5. 
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5 φαυϊῖα απ πιο!] Πρ ]ε ; ἐοπεμέεα σπέρα ριές γοδωείος," οὐ, ἐορειῖ- 
εαόὲ! γ)ογη εν, ἰ5 ϑίταρ! α θαῖῃοβ, δῃά, δϑίάς ἔγοπι τῃδῖ, πηοβὲ ἱπαρρτο- 

Ρτδῖς 85 ἴῃς σοποϊυβίοη οὗ ν." 3"), ψνῃίοἢ 16}} πον ἢεάνεη δηὰ βασι 
σοῃϑρίγεα ἴο ἀδβίγου ϑίϑβεσα. Ῥγοῦδῦὶγ δὶ οτὶρί δ! ϑιοοά ποτα 
Ἰοσπιεά (ἢς δπὰ (ρτγεάϊςαῖε) οὔ ἴῃ6 βεοοηὰ ϑείομοβ οἵ ν. 3), τῇς 
τορειτοη οὗ τῆς νοτάβ σσεασι 97 Αϊσλοπ Ὀεΐηρ ἃ ρ]οβϑ5 ἴο ἴῃς 
βυῦ)ες 7 ὙΤΠΟ ᾿ἰπεὸ ψουϊὰ ἴῃ ἴμαὶ οᾶ56 σοτγεϑροηὰ ἰῇ 56ῆβ86 ἴο 

τις ῥτγεςβάϊησ. -- 22. Τῆς νεῖβε ἀδβοσίθεβ, ποῖ ἴῃ Ἵμάγρε οἵ ἴῃς 
(ὐαπδδηϊίϊε Ἵμασίοῖ οοσρβ, αὶ 115 ῥτγεοὶρίίαϊε Ηἰρῃϊ. ν)ὲε ἤδᾶσ ἴῃ 

τῆς Ηδεῦτγεν νογάβ ἴ(ῃς υ]ὰ συβῇ οὗ τῇς ἰγαπιὶς βίθεαβ. --- Ζίδμ 
“6 λογεές᾽ ἀοοΐς ῥομηπαεα σε. ἴῃ 6 δαστῃ : Σ Ὀαΐ 566 οτἰτἰοα] Ὠοΐα. ---- 
μὰ “δε γαϊοῤ γαϊοῤίησ 97 λὲς εἰκεάς] οἴ. τς ἀδδοτίρίοη οἵὨ ἴΠ6 
ομαῦφε ἰῃ Νδῆ. 23 : “ὍΤῆε βυγ βῆ οἵ ἴῃς ψῆΐρ, δὰ τῇς ἰδυηάετ οἵ 
ψΠ66]5, ἤοτβαα ρα]ορίηρ, σῃμαγοῖβ Ὀουπάϊηρ, Ποιβαπθη τηουηηρ, 

ἃ ἢαϑὴ οἵ βινογάϑβ, ἃ ρίεαπι οἵ ἰδῆςββ," ἄζο. 

19. 709 Σ.}323] πιδῃν ἱπιογργείεσβ γεπάεσ, 5 2έξεε, δίί, ὁ εἰδνεν (ΤΑπΟ.» 
ϑοῖπυτς,, ΚΟΉ]., Ηο]πι., Ενν., Βςε., ἤδυβθ, 41.); Ὀυΐ ἴπεῖς ἰδ πὸ τεᾶβοῃ ἴο 

Ῥτγείεσ ἰδ βυρροβεά εἰγτηοϊορίοαὶ ἐχρ᾽δπαῖίοπ ἴο ἴπεὶ βθπδε ὙΠΟἢ δἴοης ἰς 

βαρροτίεὰ ὉΥ Ἡεῦτενν ἀϑᾶρα. --- 30. Ἰ0π52) ὉΝῸΦ 10] [πε ετγοπεουβ ἀϊν βϑίοῃ οἱ 

ἴδε ᾿ἴπε5 ἱπ ΖΕΙ͂ μαϑ Ἰεὰ βοπὶε σοπιπιεπίαϊοτβ ἴο οοῃβίγιις ὉΠ) ἱπιρεγξοπα! 

(μλ., ϑοδηυγ.), οὐ ἴο βιρρὶν ὉνΟΝ 5 βαρ)εοὶ (50 Ἐπι.). τ᾿ ὉΠ ΡΌ501 οα ἴῃς 
ἔοτπι οὗ ἴῃς 5υῇ, 58ες Βὅ. ὃ 887; οἵ, 15. 597. --- ΝΊΟ Ὁ ὉΡ] ὉΡ ὉΓῸΣ 1 5.116 1η2 
τ Κ. 1231 δηὰ ἔτεα. -- 31. ὈΡ] η΄.) ΜΗ. “5ῃονεὶ, βοουρ, 5βούδρε᾿ ὑρ, οὐ οαἵ 
(νυ, ΜΗ γό. ἱ. Ῥ. 364); ἰπ 33 εαυϊναϊεπι οὗ ΗςὉ. η2 (4. 15. 88); οἵ. 
Αταῦ. ξαγαΐα, υϑεὰ οὗ α ἰοσγεπῖ; ῥιγμγ οὐ ἐμ, ἃ ὈΪαΗ᾿ Ξοοορεὰ ουἱ ἀπὰ ὑπάετ- 
ταϊηςα ὉΥ ἃ ἰοττεπῖ; ῥηγᾶλ, ἃ ἰογγεπὶ ἴμδὶ βύγεερβ Ἔνεγυτῃΐϊηρ δυναν, ὅς. (1 εἴῖς, 

Ἡ]1πι.). --τ- Ὁ ΟΣ Ὁπ)] ΘΒΟΝ χειμάρρους ἀρχαίων, ἴΒοβε ΨῃοΟ νγετα ἴῃ οἱὰ 

μπηε5, ργεάδοβϑθοσβ. ὃ ϑόπὶς τηοάετγῃ βοβοίατβ τεραγὰ ἰΐ 8ἃ8 δῃ δρβίγαςϊ ποιῇ 
ἀεποίϊηρ “ δηϊυϊγ,᾽ σοππεοίεα ἢ ὍΣ 85 Ὁ} Ὑἱ ἢ Ὅλ, ὈΣΡΙ ὙὮ 101, 

Ὁ} ν πὴ 8, ἃς. (5ες Ὠἰειτίοι, Αλα»α!. τμν ἀεῦν. Ογασι., Ρ. 35 ἴ.; Βατῖδ, 

Δ ον αὐδέ μην, Ρ. 85); 80 Βα. 1 νὰ νγεῖε ἴο ρὸ ἴο ἴδε Ατγαδίς αἰ ΟὨΑΥΥ 
39 σ 

ἴον ἴῃς ννοτά, ἴὲ νγου]ὰ Ὀὲ ἴμε βἰπιρίεβε τπΐηρ ἴο σοπηςοῖ ἴξ ν ἢ ρ) 3 (ΖΑ. 

ἶχ. Ρ. 19 ἐπ4), οπε ὑγῆο 15 αἰνγαγβ ἰῃ ἴῃς ἔτοπὶ οὗ ἴῃς ἔγαυ, ἃ Ὁο]ά, ἀδτίπρ πιδῃ; 

ςοπιρατίπρ ἴον ἴδε ἔοττη, [ἀραγάε, δέδάμρρ αἶον' Λίονεΐτεα, Ρ. 59 (. ΤῊς Ψψογάβ 
ὉΡῸῸ ΠΣ δἵ ἴμε επά οὔ τῇς ᾿ἴπε αγεὲ οπιϊτιεὰ ὉΥ ΒΙ. 5 “ σερειτἴο ρτογβὰβ ἱπὰ- 
1115." -τ 5} οαπποῖ ἰερὶεἰπιαῖεὶγ 6 τυ ἰπίο ἃ ραϑὲ ἴεηϑε (Κί., ΕΟ. 

91: Ἐλ.. ἸΌΜίςοΝ., διυά,, Βα. 
Φ ΑὮ αἰϊογπαῖῖνε Ὠγροίῃεϑίβ ἰ5 ταὶ ἃ ᾿ἰπς μᾶ5 Ὀθθη ἰοβῖ; 3εὲεὲ Α. Μύ)οτ. 

7 ϑοῆπηυτ,, Ηο]πι., Ἐδυ55, ἱ. 

ᾧ Εογ οἵπεγ ναγίαϊίοπβ 8εε τὴν εἀϊπίοῃ οἵ ἴῃς Η εῦτενν ἰεχὶ, 
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Βοβπυς,, ΚδΉΪ., Ηοΐΐπι., 41.)}; ἴθ ἰβ ποὺν βεπογαν τεπάετεὰ 85 Δ 7υβεῖνες 

(ϑιυ4.), θαϊ τῆς δεσοπὰ ρεῖβ. οἵ ἴδε ᾿υβθῖνε ἰ5 τᾶτθ, Ἴχοδρὶ δίϊετ ὅν, δῃὰ πὸ 

τεδβοη ἰ5 Δρραγεηῖ νΥ ἴῃς ᾿πηρεγαῖϊνες βϑῃουϊά ποῖ ἴᾶνε ὕεθὴ υϑεὰ δεῖς 85 

υδϑυδὶ. --- 1] 5 σοπβίγιεα ὈΥ̓ πιᾶηγ, ἐϑρθοία!ν οἱ ον βοῃοΐαγβ, ἃ8 ἀΐγεςϊ οὐ)εςὶ 

(σοδειν ταεϊοη τοῦ ἴον γοδεσίοσ); ὉΥ ΟἴΠεῖβ ἃ8 δοῦυβ. οἵ πιᾶπηες (Ηετὰ., Ενν.» 

ΗϊϊΖ., Βε., (485., Κευββ, α].). [π δοσογάδπος ψἱ ἢ ἴῃς δυρσρεβίϊοπ πδάς ἀρονα 

(Ρ. 160), ννε τιϊρῃξ σοπ)εοΐατε βοπιοιίηρ κα 19 .90) ὙΥι ὈΟΥῚΡ ὅΠ) (ἰτατρὶς 

απάετ ίοοί, οἴ, 15. 638); Ὀυῖϊ ψε σδῃ ἢᾶνεὲ πο οοηἤάεπος ἰῇ ΔΥ βυςἢ τεβίογα- 

τίομ. ---- 22. “)}. νοῦ 1Ν} ἴπε νΌ. ν.3δ0 15. 168 ῥ5, γ45 ἄς., "ῖνε ἃ Πεανυ δἷον, 
Ῥουπά.᾽ Τῇε σοηβίγυςτίοι ρεπεγα!ν δάἀορίεὰ ὈΥ πιοάετῃ ἰηϊεγργείετβ ἰδῦουγβ 
ἀπάετ ἵνο αἰ ηουϊῖεα; ἴῃς βυρρτεββίοη οἵ ἴῃς οδ)εοὶ (ἴμε εατί ἢ), δπάὰ ἴδε 

Ῥτεροβίκίοι 10 ἱπ ἴῃς πεχῖ πε. ὙῊῆε οἷά νεγβίοῃϑβ δἱἱ ἴοοκ {πε νοῦ 45 ραβϑῖνε, 
οὐ αἱ ἰεαϑὶ πευΐεσ, ἃ5 ἀο αἷϑο Κὶ., Ε1 ,Ρα., Αναῖν., Ταηςῆ., ϑοῃπι., (Ἰετ.; δηά 

ἐξ πηυϑὶ Ὀε δάἀπι!εὰ πα τς σοπβίγυοτίοη ἰ5 πο ἢ 5: περ! ῃεἀ Ὀγ {πε τεπάσγίηρ, 
λον ἑὰε λεφῖς 97) ἐἀὰες ἀογϑες τύέγε ὀαήεγεα ὃν “ὼς σαδίοβ σαῤοβέμρ ο77 ἀϊς εἰδεαΐς. 
1ι νου] ἔμεπ Ὀς ρτείεγα!ς ἴο ργοὔουπος γ255 (Ῥ8]). --- ΣΝ Υσ πγσ τ} 
ἴδε τερει ἴοι ργοθδοὶν ἱπιϊ τανε οἵἩ {πε βουπὰ οἵ βαϊορίπρ Βοοίβ, 85 νγε}] 85 

ἱπιδηβῖνα ἴῃ βεπβε; οἴ, ἴῃς Θχχ. ἴῃ Εν. 8.313 σ. Οὔβεῖνε ἴῃς βυβρεπάςα “σή. 

εονεσίγ. ἴῃ ἴῃς ἤτθὶ ννοτά. ΤΒὲε τοοῖ ομἷγ Νὴ. 22 “πὶ Ὁ; ποῖ ἰηθ ΜΗ. 
Εἰγπιοϊοσίοαὶ σοηπεχίου ἢ τὸ (ΌΜΙςΝ., διῤῥίομ., Ος5. 7Ζλες., αἱ.) 15 
ΨΕΥΥ ἱπηργοόραῦὶς; πιοῖς ᾿ἰκεῖγ ἴῃς ννοσὰ ἰβ οποπιδϊοροείίς. ---- γ.»,2Ν} Αἐς σέεεαάΐς ; 
]ετ. 816 ,γ),8 ςο0}}, Τῆς πυῇ' τείετβ ἰοοβεῖὶν ἴο ἴῃς Ἔπεῖγ. Οἰπεῖβ ἰγδηβίδῖς, 

φηπάεν ἑὰς τοῖα ἀγένέηρ 67 ἰἀεὶνγ σεϊράδν πίε (Ἡ οἿϊπι., δια ά., Β6., Βᾶ., διι58, 

41.); Ὀαῖ [Π]15 ρίνεβ ἃ ἰε855 ρεγίςοϊ ρδγδὶ]ο  ϑπη ἀπά δββυτηεβ ἴπαὶ Ὑτι σουἱὰ ὈΣ 
υϑεὰ ποῖ ΟὨΪγ οὗ ἴῃ Ὠοῖβε, 85 ἴῃ Νδῆ., θυϊ οἵ ([Πε ομαγοΐεεσ. Τῆς οΪγ τεᾶβοῃ 

ἴον {πἰ8 βοπιεννμαὶ ἔοτοςα ἱπιεγργεϊαδιίοῃ ναηίβμεβ ἱΓ νγς τηϑῖτα γὉ5 ραϑβδῖνβ. 

23-91. Ὡοδι οὗ βίδοσα. --- Τῆς (τὰ αἰνίϑίοη οἵ τῆς Οάς οοη- 
οἰδῖβ οἵ ὕνο ρατίβ ; ἴπε Ηϊρῃϊ ἀπά ἀεαῖῃ οἵ ϑίβεγα (ν.3. 32), δηὰ τῆς 
5066 ἴῃ 5 ραΐδεθ, ἤεγε ἢ5 το. δηα ΠΟΙ ᾿νοιηδ ανναὶϊ ἢ 5 

τεῖυτῃ (ν.33.:). ---23. ΤΏς οὐγβα ἰ5 ΟὈνίουϑὶγ ἃ ἔοϊ] ἴο ἴῃς [οἸ]ονίηρ 
δΙεβδίηρ (ν.3) ; ἴδε οοπάμποιϊ οὗὁὨ τῃε ρβορὶε οὔ Μετοζ ἰ5 οοηϊγαςι 

ψτἢ τῃαΐ οἵ [46]. Ετουῃ [ἢϊ5 ἔδοϊ, ἃ5. νε]] 5 ἔτοτῃ ἴῃ ροϑβιτίοη οὗ 
τῆς νεῖβε, Ὲ ΠΊΔΥ ὈγΟΌΔΟΌΪ ἰηΐεσ ταὶ ἴΠ6 ἘΠΘΙῺΥ ἰῇ ἢὶ5 ἢϊρδι 

Ῥαββϑὰ [ἢ15 [5γϑϑὶ ἴα ν]]αρο, ῆοβε ἱπῃδὈϊΔηΐβ, ἱπϑίεδα οὗ ουκίπρ 
Ἀπ ΟΗ͂, πὸ σονγαγάβ δονγεὰ ἢϊπὶ ἴο ἐϑοαρς." --- Ομγες “7εγ05] 

ἴῃῆε ρίασθ 'ἴ5 ὑπκηονῃ, δηὰ νὰ ἤᾶνε πῸ οαἷιε ἴο 15 5ἰϊυδιίοῃ. 

᾿Αϑϑαπιίηρ ἴΠαὶ ἰξ πηυϑὶ ἢᾶνα Ὀδεη ἃ ἴοψῃ οἵ σοῃβίἀθγαῦϊας ποῖς, 
8016 β.ῃοΐασα πᾶνε ϑυγπ)ῖϑεὰ τῆλ ἴῃς πᾶτὴς ΜΕΓΟΖ 15 πηϊϑυντ [6 η, 

ὉΥ δοοίάεηϊ οἵ ἀδβίρῃ, ἔοσ Μεγοῖῃ (705. 115),7 οὐ Μεγοη (705. τ 2 

«ἨοΐΙπι., διυά., Ενν., Ι)οη., Βε., Κ «., Βα., ἢειυ55, Μά!οσ, αἱ. 

Τ᾽ Ραρπίπυϑ, (ἰεσ., Εσ. Βό., Εὐτγϑῖ, 

Μ 
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οὗ 11 Θ)," οσ Μεγοῖὰ (ΕἸ. 705., δ.7. 1... 20, 6) ; 1 Ὀαϊ 1π6 ΡὈγεπηῖβε 
5 ἰπβεουτε, δηὰ τ[ῃς ρ]ςε5 βιιρρεβίεα γα ἃ]} ἴοο ἔασ ἴτοτῇ ἴῃς ἤεἰά 
οἵ Ὀδῖ]6. [τ 15 ποτα ὑγοῦδοϊες ἴπᾶὶ ΜΈΙΟΖ νγὰ8 ἃ τῇθσα Ὠδιμϊοῖ 

ὙὨΙΟἢ ἸΑῪ ἴῃ της 1ἴπε οἵἉ ϑίβεγα᾽β ἤϊρῃῖ. ὙὍΤῇς νατίουβ ἰἀδηβοδιοβ 
ἴδαὶ ᾶνε Ὀδεη ριοροβεά ὈΥ πηοάδγῃ ἔγάνο! !εῖβ ΠΊΔΥ 5806] } Ὁδ 
ἀἰδβιγββεί. ᾧ -- Ζὰς “ἴεσεεηρεν ο7. Υαλευελ] ποῖ ἴμῈ Πυπηδη πλθββθῃ- 
δεν ΠΟ ὕδατα ἴῃ6 νοτζὰ οἵ αμην, ἢἰβ ὑσορδεῖ, ὃ Ὀυϊ (οά δίπι- 

56} δ5 ἣς σενβα]β ᾿ἰπιβοὶῖ ἴο πηθῃ, οἴ. οἡ 2] 6᾽}; νὰ βῃου)ὰ τη Κ 
Πεῖα τόσα πδίυγα! ν οὗ ἴῃς Ὑδηνεῆ ψῆο ροαβ Ὀείοσε ἢΐ5 Ῥεορὶα 
ἰηῖο Ὀφῖ]ς (4. οἴ. 532), δπὰ υἱτῇ (6 αδὲ οἵ ήενεεηρεγ σοτηρασα 
Ἐχ. 23.353 δηὰ 705. οἰ 5.} Βαϊ ἰξ ταῦϑὲ θὲ σοησεάεα τμᾶῖ τἢς 
Ῥῶγαθε πᾶ5 ἤεγε βοῦῖε αἰ ΠΟ γ. --- βόέαμδε ἦεν ἐπι ποῦ 1ο 2λὲ 

λεζ φῇ γαλευελ] τὰς ροβι(ἰίοη οἵ ἴῃ νεῖβε, ἴῃ ἴῃς πιάϑὶ οἵ ἴῃς 

ἀεβοηριίοη οὗ ἴ6 (δηδδηϊ6ϑ᾽ σὰ βρης, ϑῆονβ ἴῃδὶ ἴ[ῃ6 ψοτάβ 
τείεσ, ποῖ {πὸ ν. 1501 το τῃεἰγ (δῖΙασα ἴο )οίη ἴῃς τἰβίηνς οἵ ἴῃς {{|065, 

Ὀυϊ ἴο {πεῖν (αίαγε ἴοὸ ΠΕΡ ἀδβίτου ἴῃς ναπαυϊβῃεδα ἴοε ; οἷ. γ" 
85 ἸΣΠ - 70 με λείῤ 97 γαλτυεὰ ας ὄγαυε »ι65} οἵ, ν. 185 Ῥε, ς "Ὁ 
ἄς. Οτ, σριορρ 1216 ὄγανε; 1 ποῖ, σραΐ»ε, 26. υαὔση 706." 5 --- 

24. Τηῃ σοηίταδι ψῖῖἢ τἴη6 οονατάϊοα οὐ ρεγῆαν οἱ ἴδε τηεῃ οὗ 
Μέετοζ, ἴῃς ἔδβαγιεϑβ ἀδνοιϊίοη οἵ [84εἰ] ἀρρεᾶτβ ἀουδὶν ρἱοτίουβ. ---- 
Βιεεεά αὔσυε τυονῖεπ τὐαὴ 7αε δε] ἴῇε Ἡεῦτεν συρετδινε ; ἴμ6 
τηοϑὲ ὈΪεββεα οὔ ἴδηι 8]].---- ἀόουε Βειώκαευίπ τυονῖση σὐαί τὰς ὁξ 
ὀέσοφεα Ἴ Ἰἰϊ. τυοριϑη ἐπὶ {ὼς ἡεηΐ, ἐσπδίηρ τοοηιση, οἵ. 8} σεη. 4Ὁ 
7ετ. 257, Αταδῖς ᾿σλήμ-σαόαν, τὰ6 ρεορὶς οὗ ἴπε Βαϊγ- οι ἰδηῖβ, 
Βεάανίη. Π Τῆς νοτάβ, 216 τοῦς 97 “ἰεὐεν “46 Αἴεμίζ, ᾶτα ἃ 610 55 

ἀεγνεά ἔτομῃ 477, ἢ ἢ ἐπι σεὶν ἀδβίσογβ ἴδε Ὀαΐδηςε οἵ [ἢ 6 νετβα. [1 

--2ὅ. Τῇε ροεῖ βεῖβϑ ἃ5 Ὀείοσε (ἴῃς ἄοοσ οἵ [46}᾿5 ἴεηῖ, ψῇοσα 
ϑίβεα 85 ρδιιβδά ἃ τηοϊηεηΐ ἰῃ ἢἰ5 Ηϊρῃς ἴο ὈεΩ ἃ αἀτίηὶς οὔ νδῖδσ. 
-- αίεγ ἀξ ἀεζεί, νεἰξ σφ ρανε] ἴῃ 6 ῥτοποιῃβ ἂῇα νϑσὺ εἴδο- 

ἔνε ; πο περὰ ἴο πάη [ἢς δοίουβ ἰπ [ἢ]5 ἱγαρθ αν. --- 7: ὦ ὀοιυὲ 

322)» νγάς σὴς λαπαφα λέν σον τε] ἃ Ἰατρα ταῦ Ὀον] ; οἴ. 653. 
ΤῊΣ τὰκ ἰ5 ἀντ ἤοἰδ!}Ὺ βουγεα Ὁγ Ὀεὶηρ 5ῃα θη [ῸΓ ἃ ἴεν πιοιηθηῖβ 

4 Κγυςο, Εν. Ποη., Ννέγηοβ. Ὁ 7υκεὶ, Κτοοῖπιαὶ, Βοειίρετ. 

2. 8εε Βδ., ὑ. 452. 
ᾧ Πεῦοτδῃ (43) Κόῃι., (455.; Βαγαῖ ὅῖ (Ὀυῖ ἴῃ ννοτά 5 ΔΡΡΑΓΣΕΏΙΥ ἃ ξ1055), δ. 
!| ϑιυά,; οἱ, Κε. 4 90 πιοβί. 

40 Τυκιῖ, διυά., (455., ΝίευὮτ. ἮἨΣ ϑοδπαυτς., ϑδιυά, ἃἱἹ. 

Ὦ Βι.,Α. ΜΠ, Βα., Οὐ. Ῥτοίεβϑεα τηειγίοἰδῃβ κα [ΕὉ πᾶν δπὰ ἐΐβυβηοίενι 

0 0811 [8 ὈΠΏΑΡΡΥ νεῖβς 8 “" ἀεοδιιεῖεσ (οαἰαϊεοίίο 2) "} 



Νν. 23-26 163 

ἴῃ τῆς 5ἰκίη Κορὶ ἕοσ ἴῃς ρύτροβε, 'ἱπ πβῖςΒ ἴῃς ροσγίίου δάδεγίηρ 
ἴο ἴῃς ἰπποσ βυσίδος οὗ ἴῃς 5Κίῃ ἔγουὴ (ΌΣΤΏΕΙ ΟΟΟΔΒΙΟἢ5 56ῖνε8 85 
τῆς ἔδιπηθηΐ ἴο 5οὺγ ἴῃς πον ταὶ. Ιζ ἰ5 ἃ πηοβὶ ρσταϊςξι! δηὰ 

τοί βίης ἀτίηκ, ([ῃἢς Ὀεδὲ ἴῃς Βεάανίη μανα ἴο ρῖνε." ---26. Α5 
δὲ νᾶβ Βαβι ἀταϊηϊηρ [ἴῃς Ὀον], [46] 5εἰζε βοτλς ἤξᾶνυ οὔ)]εοὶ 
τηδι Αγ αἷοβε δὲ μβαπὰ δηὰ [εἰ]εὰ πΐπὶ ἴοὸ ἴπ6 δαγῖῃ ἢ ἃ Ὀἱον,. --- 
,δάε γεαελες ἀξ λαπά ἐο 126 25] τῇς νογὰ ογαϊπαγν πιθδῃβ ἃ 
ΡΪπ οἵ Ρεᾷ, ἔτεαυθη!γ, 45 ἴῃ 4, ἃ ἴθηῖϊ ῥἷπ; ΟΥΓὁ 8δῃ ἱτηρ]ετηθηῖϊ 

βῃαρεὰ [κε ἃ ρεξ (Ὀι. 22}5 7υὰ. 1615). --- Τῆς νογάὰβ ἴῃ ἴῃ 6 ἠσχὶ 
Ἰης ψῃϊοἢ πάπα ΟΥὁ ἀδβουῖρε ἴῃς γερο ἃγε νετῪ οὔβουγο. ΤΠΟΥ 
816 φοηοΓΑὶΥ ἰγαηϑίδῖθα, τὐογξ ιεπ᾽ς ἀαγερσν, Γ ςοτηρατίηρ δ᾿; Ὀὰϊ 
1 ἰ5. Ἔχίγεμμεὶν ἀουδτῆι ψνῃοῖμοῦ ἴῃς Ἡεῦτεν ννῦ}}] Ὀδᾶσ [5 5εηβε, 
δηὰ [δὲ οχργεβϑίοη 18 σοσίδίηυ ἃ βϑίσδηρε οὔθ. Ὅτῇς ζο] ον 
νεΙΓὮΒ τηᾶκα ἰξ οἶδα [πδὶ ἰξ νγὰβ ἃ ἤδανυ, ὈΪαηϊ ἱτρ] πηθεηὶ ΠΟ ἢ 

ογυβηςα Θίϑεγα᾽ 5 5Κ0}}; ἃ τλὰ]δῖὶ ΟΥ ΠδιηΠΊΟΣ νου Ὀ6 Θητίγεὶν 
βυ Δ 0]6 ἴῃ ([μ6 σοπίεχι, Ὀὰϊ πὸ ᾿ἰρϊ ἰ5 τὔγονῃ οὐ ἴῃς αἰβῆουϊ 

ψοσάβ. [{ 5 ἃ φυρϑίοῃ οἱ ποσὰ ἱπιροτγίδῃοθ, ψῃεῖθεσ ἴῃ ἴἢς το 

Ἰἴπο5 ἴνο αἰθβεγεηΐ ΕΑΡΟῚΒ ἅ.α τηεδηῖ, ἃ ρίη δηάὰ ἃ πιδ]]εῖ (}), 

8ἃ5 ἰῇ 4; οἵ ὙΠΕΙΠΟΙ, 85 ἴῃ ἴῃε ροοιίςαὶ ρδγδ}} 6] 5πὶ 5. ἰηςΓἰ Π8ὶ- 

ΟΔΙΚ ποῖ 1685 Ῥσοῦδοϊς, οη6Ὲ ΨΕΑΡΟΙ ὑπάθγ ἴγχὸ Πδηγ68 ΟΥ̓ ἀεβοσὶρ- 
εἶνε ἐρ!πεῖ5. [ἢ δηβνγετίηρ [Π|5 αοβιίοη γα σαπηοῖ Ὀ6 ρονετηοὰ 

ὉΥ τῇς ῥγοβὲε βίου (453), ψΒ ἢ 18 Ἰδῖογ ἴἤδη ἴῃς Οάε, δῃὰ τὰν 
μᾶνς ἐο]]ονγεὰ 4 ἀϊῆεγεηὶ γα ϊτοη οὐ ἐνεῃ πᾶνε οτἱρὶ παϊεα ἴῃ ἃ 
τηϊβυηἀοτοιδπάϊηρ οὗ «3.2 ὙΤῊδ νετὺβ ἴῃ ν Ὁ ςρεὰκ οἵ ρουπάϊηρ, 
βιηδϑῃίηρ, ταῖμεσ ἴἤδη ῥἱεγοίηρ ; δηά ν.Ἶ βεεπιβ ἴο Ὀς ἀξδοϊδῖνε. 1 

ἀεβοσίθες [6 σΟἸ]αρβε οὗ ἃ πῆδῃ ΨΠο, βἰδπαάϊηρ, γεοοῖνεϑ ἃ πλοσίδὶ 

Ὁῖον οὐ ἴμε δεαὰ ; ποῖ ἴῃ νυ τπὶηρ ἀθαῖῃ ἀροηγ οὗ οὔς νὮο ἰ5 
Ρἰπηδά ἴο ἴδε στουηά ; 566 σοτηπ. ἴῇεγο. γε] μαυβεη τη Κ5 τΠαὶ 

ἴα δίπ ἰβ ἴδε βαηά]ε οὗ 186 πια]]εῖ ; Α. ΜΈ]ες ἀπά οἴμεῖβ ἀοαυθι 
115. Τῆς υποδγίδι ηἰν 85 ἴὸ ἴπ6 ργϑοῖθα παῖυσε οἵ ἴῃ6 ἱπιρ]ετηεηὶ 
τεηάετϑ ἰξ ἀουδι] τυμαῖ ἰδ τλθαης Ὁγ ἴῃς 2:π, Ὀυϊ ἴῃ τηδίῃ Ροϊπὶ 
58 ποῖ αἤεοϊεα ὮὈγΥ [ἢ 5 ἀουῦδι. [46] υϑεὰ οης ψεάροῃ, ποῖ ἴννο. ὃ -- 

“πα εἰγίξος δίσεγα ἃ ὀέρτυ, ἀξείνογς λὲς ἀδα 17 Ῥαῖβ ἴξ οαϊ οἵἁ δχίβι- 

δῆςθ. Τῆδε ϑεοοπά νεῖὺ ποῖ εἰβεύῆογε ἴῃ ΟἹΤ. -- δπασάές ἀπά 

Φ Ὠουσδῖγ, “γαδία Φιετεγέα, ἱ. Ὁ. 263, οἵ, ἰΐ, 304; 50 ϑοῆπυτ., δ], ΤΏ ορίηΐοῃ 
ἴδιδι (δ τα ]Ἰς ννὰϑ5 ἱπιοχί δίς, 566 ἀθονε, Ὁ. 125. 
ΚΙ, 5πι ς᾽ Παιηπιεσ, Εν. ἃ]. ἤτον ΚΕ, ; 5Ξες οσγίϊ, ποῖβ. 

Ζ 56ε ὅρους, ἢ. :σο, ᾧ 566 ἀφζαίηει (δϊ5 νἱενν, Βε. διὰ εις. 
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ἐενιοίσλσε ἀξΐς ἐεριρ ) 1. ιαξες ἐὶ ναπίφὰ. Τῆς ὕπνο [ἴη65 ἂζὲ 
ϑυταπειτοδὶ ; (ἢ ς ἢγϑι νετὺ ἰῃ εδοὴ ἀεϑοσίθεβ ἴῃς δεῖ, ἰῃς βθοοπά 

τῆς τεϑυϊϊ. [ἢ νίενν οὗ τῃ5 5υιη ΠΏ Υ τὰ πῆρῆϊ Ὀὲ ἰειηριεα ἴο 
ςοπηεοίατε τῃαὶ ἴῃς ἤδπιε ϑίϑεσα ἰ5 ἃ ἰδίεγ δαάϊίοη; σάξς γρποΐζ, 

ἀεείνγογεα ἀξΐς ἀεααῖ, δζε. --- 397. Α1 λέγ υορῦ γεε} ἀξ ταπᾷ ἄριυπ, 
Μὰ, ἂν «ἡ οὔϑεγνα ἴῃ εβεοι οἵ ἴμε ἀϑγπάείοη ἴῃ ἴῃς ϑινηι 

βϑιιοοαϑϑίοῃ οὗ νετῦβ. Ὑῆδ ἰπογργεῖειβ ψγἢο, ἴῃ Πατγιηοην στ 4", 

Δϑϑδιπηε παῖ ϑίβϑεσα νγᾶβ ᾿γπρ ἀβϑίβερ, ἀγεὲ σοιηρεὶ δὰ ἴοὸ ἀο γρτεαὶ 

νἱοίεηςα ἴο ἴΠε56 νοτάβ. Βασ;πιδηη σδηά αν 5αγ5 παῖ ἴῃ δοοοτά- 

δῆςε ΜΊΠ [6 ἀϑᾶρε οὗἩ ἴῃς ἴῆτες νετῦβ εἰβενῃεγα, βἰΠΡῚΥ ΟΥ̓ ἴῃ σοη- 
)υποιίοη, ἴΠΕΥ νου θ6 υηἀογβίοοά 45 ἴΠΕΥ ἅγὲ ἱταηϑἰδιεὰ ἀῦονο, 
ἢε Ψψεηῖ ἄονῃ οὐ ἢὶ5 Κηα65, [6}}] ρῥτοβίγαϊβ, δηὰ ἰὰν ἴμεγτε ἀδθαὰ ; " 

Ῥυϊ μὲ ἴξε]β σοηδίγαϊποα, ἴῃ ἀεῆδπος οὗ υὑϑᾶρο, ἴο τεηάεσ ἰπβίθδά, 

πα ντίΠεα, [ε}]} (4. ἀϊεά), ἰαγ ἴπετὲ ἀεδὰ 1 Οἰμεῖβ, ἴο δχρ δίῃ ἢἰβ 
(4}}, ἱπγαρίπε τΠαὶ ϑ:5θγα νγᾶ5 ᾿ἰγίῃρ οἡ 4 γαϊβεὰ Ὀδεά : ᾧ --- [Ὡς ψογάβ, 
αἱ ἀξν υερν 2εε) ἀξ τ«απᾷ ἄσευη, ,ε, ἅτε δοοϊθηια!ν τερεδῖεα.  -- 

Οπ τ{ε «οὐ τυάεγε ἀξ ταπᾷ ἄστυ, “άεγε ἀφ ΜΔ, ξεβεα  Ἰῖϊ. α υἱεδίγε 
47 τἱοίφηεξ. 

23. τ)» ΥὙΝ} ἴῃς 2 Ρ]. ἰ5 δά ἀτεββεὰ ἴο ἴμε ρεορὶε. Εογ Μεζοζ (ὅΑΜῸ εἱ. 
Μαΐζωρ; οἴδπετνν5ε ἴδε ἱγαάπίοη οἵ δε πᾶπὶς ἰ5 σοπβίδπί. ---- ἼΥΥΝ ΥἹΚ] ἴῃς ἰηΐ, 

δῦϑβ. ρῖνεβ ἃ δίγοῃρ εἰπρἢδϑὶβ, ουγθε ὙΠ 411} γους πιρῃῖ. ΠΝ πηεϑπβ, ποῖ 

“τονῖϊς, αἱΐετ συζδα5, Ὀαϊ “ Ὀ]αθὲ ννἢ δ εβηοδοίουβ ουγβε.᾽ Μδηγ δᾶνς ἱπίετγεά 

παῖ (Βς Ἰπάϊσπαπι 1βγαεὶ ἴο5 ἀεβιτογεά ἴῃς ἴοννη (Βε., (455., Εευββ; οἴ, 7). --- 
ὉΝἼ,223 ΠΥ ΤΣ] ἴῖ 15 ρεσῆδρϑβ Ὀεῖζεγ ἴο ρτοποῦπος Ὁ5 212, ἰπ ἴῃς οδματγαοίεσ, 

αυδὶῖν, οὐ μεγοἊβ; οἵ. 1135, (5.25 Ρ. 166. --- 24. Ὁ": Ἴ.3.] ορρ. οἵ Ν 
Οεη. 12 ἃς, 5 α'δο ποῖ ἃ ὈῬεπενοϊςηϊ ννῖϑῃ, θυϊ δῃ εἴεοιννα ἱπνοοαιίοη. Τῆς 

ἱπιρετί. ἰ5 βίτοηρετ ἴπδῃ ἴπε ἀδυδ]ὶ ρίςρ. Ἴ2γ2. ΑΒ ἴῃς νετὺ υνἱτἢ 115 ρεῖβ. 53}.}. 

8 Πεοεβδαγν ἀεβηϊίε, [5 Πᾶ5 ποῖ πιεγεὶν σοπιραγαῖϊνς ἔοτος (ποτε δἰεββεὰ ἴμδῃ 

οἴπες ψψοπιεπ), Ὀυΐϊ βυρετγϊαϊίνε (1πς πιοσὶ δ εββεά). --- 26. Ὁ εν ὉΡΌ3} ὅρῦ 

638: ποῖ ἱπίτεφαεσηϊ ἰῃ ΜΗ. ἃ 'γον] οὐ θαϑὶπ, ἤετε ργοῦδοὶν οἵ ψοοά.}} Βεϑβίάς 

ΜΗ. τῃς νογὰ νορῸ 8 ἰουηὰ ἱπ Ῥαϊεβιϊπίαη Αταπηδὶς, ὑοῖἢ 71ἐν 5 (2: τ: 

Να. 157) ἀπά Ομ γίβϑιιαπ (ἔνα. Δέεγοσοί., Ἰομπ 1.3 τ νιπτήρ); ἵπ Αϑϑγτζ. 
σαρίμ (ϑεβταάεν, ΑἸΑ 73. Ρ.. 2ο8}.). Οπ Ατδῦ. «ἱπ 8εε ΕἸείβομεσ, ΑἼἰξέπεσε 

δεγίγεν, ᾿ὶ. Ῥ. 556 {,; Ετἄηκεὶ, ἄγασι. ἡδλμτοδγίον ἐνε Αγαδ,, ῬΡ. 67. Μ., 

γέεγηςβ, “ εὐῤλεί, σουρε, ἀρραγίίεπὶ δὰ Ἵμαϊἀέεη εἴ δὰ βϑυγίαηας," τηδκεβ ἴῃς 
τεδάεσ σὰ 88 ἐγεβ. Ὁ τν (ν.}8 Νῃ. 218 [ετ. 142 ἄς.), " πιρῃιν πε. ΗΒ 

{πε ποῖΐίοῃ οἵ εχιγδογα παυῦ βἰγεηρίῃ ὑπαὶ οἵ εχίγδογαϊπαγυ βἴδίαγε ἰ5 παίυγα! 

4 8εε αἷξο 5ῖυά. 1 Β΄ ΠΥ }ΠΑτῖγ πηαηγ ΟἴπεΓβ ; 566 οτῖϊ, ποῖα. 

Τ᾽ }ΗοἸπι., Κοβεηπι., αἱ.; ἂἃραϊπϑὶ {Π|5 νετῪ αὐϑυγὰ ἰδοῦν 5εὲ διυα, 

ᾧ Κευ55, Α. Μᾶϊεσ, Βυ. Ι ὅες Βυτοκδατγάι, ϑεάοκίρς απά  δλάδγς, ἱ. Ῥ. 46. 



Υ. 26-2) τός 

οοππεοῖεὰ, δὲ εῷ. ἴῃ ἴδε οδ8ε οἵ ϑδυὶ; δπὰ δὲ ἃ Ὀονὶ οσ σίδηϊ τσουϊὰ ὃς οὗ 
σοτγεβροπαϊηρ ῥγορογίοῃβ, ννγὲ βῃου)ὰ ργοῦδοϊυ ὃς ποὶ ἔα ἔτοπι ἴῃς πυϊηὰ 

οἵ ἴδε δυΐδον ἰἢ ψε τεπάεγεὰ, ἐμ α ἀπαρε δοιυί; ςἴ, ὃμ γγτ, Ὁμ Ὑπν, ἃς. ΤῊΣ 
δεπίτῖνε ἰ5, ἤονγενετῖ, ποῖ ἃ τῆσγα οἰγουτηβοτίριίου οὗ ἴδε δά)εςῖίνε. ---- ΠΝῸΠ] 

Ῥδιδ!]εὶ ἴο 25π Ὀι. 3215 15. γ3. Ιἐ 15 ποῖ Ὀυϊῖεν (νεγβίομβ δῃὰ πιδηγ}, ποῦ 
οὔεδμ (ϑιυά,, ΒΑ., Βε., (8535.) αἱ. πῦὰ.), πεϊζμεν οὔ νος ἰδ ἴῃ δοοοσάδπος ψἱτα 

τὰς ἀβϑᾶρε οὗ ἴῃς νογὰ οἵ ἴδε Βαθὶῖ5 οἵ Βεάανίη, θαϊ βουτεὰ τλ]]ἰς, τῆς τηςδὶ 
δηὰ ἀτίηὶς οὗ τῆς ποπιαά5 (ϑοῆπυτ.). ὅ8εε Βυτοκμδιάϊς, δεάομέης α»αὐ Ἡ αλά- 
ὄγε, ἵ. Ῥ. 239 ἴ.; Πουρμῖν, Αγαόία Φετεγία, ἱ. Ῥ. 263, 32ς, 382. --- 26. προ πὸ 

ΠΟ ΦΓ] ΠΝ 15 ραγα αὶ ἴὸ “20, 5 ἴῃ 15. 4818 Ἀ5, 219 2610 ἃς, (Βα., ε.); ποῖ 

πῃ ἀἰδεϊποϊίοη ἔτοσπι ἱΐ, μὲς Δ Βαπὰ (6Ὲ, 1. Κιιποδὶ, ΕΠ Ο., ΟἸει., Κδδ)., 

Ἠοπι., Βε., Κς., Οεἰ ΠῚ, αἱ. πιὰ.). ποτ ἰδ Ροϊπιεὰ 85 3 Ρὶ. ἔεπι." Ηον ἴμε 

Ῥαυποϊυδίοτβ σοηβίτυεά [5 ἴ 15 αἰβῆουδ ἴο ἱπηαρίπε; ἐοτγίαπαίεὶν ἴὲ 18. 4150 
ὑπηδοοσδδίγ. Μοὶ τεοεπὶ ρτδπηπηδγίδηβ ργοποῦπος 85 3 5. ἔ, Ψ ἢ δυῆ νι ὰ 

(Ὀε Ῥίευ, ΟΙεσ., ϑοβηυτ., Βε., ΟἹ., ϑῖα., ΟἿε5.25, Κὅ., Βὶ., 41.), ἰακίηρ δὲ δ 

“αφμ5 ῥεμαάΐερς, ἀρ λα» --- ἔο τἀς ῥὲκε “ἦε γεαελες ἐΐ, Τῆς νεϑυβίοῃβ βῇου 50 

ἵγδος οἵ [πα ἐπάϊπρ οἵ 5υβῇ. -- ὉΠ ΓΑΘΟΠ5] ἴῃς δποίεπὶ ἱγαῃβ]αΐοτβ ἑουπὰ ἔμ ε5ς 
νοσάβ ρεσρὶεχίηρ : ΘΆΜΟ καὶ (οἵ. [᾿ Ἐχμῖθῖς εἰς ἀποτομὰς κατακόπων, ἈΡΡΔΓΟΠΙΙΥ 
πιεδηίΐηζ, “ ἔοσ [πε ἀδοδρίϊδιίοη οὗἩ ἐχῃδυβίεά τε ἢ; οἵ. δ᾽ Κ᾽ΌΣΝΥ ΠΡυΦῸ ἼΣΓΟΟ; 

ΘΝ εἰ. (0 εἰ. ἃς ἀουθ]εῖ) ἱ τοῦ εἰς τέλος (Ὁ)05}"5) ἀχρειῶσαι. ΤῊΣ ΠΟΠΙΠΙΟΙΪΥ͂ 

τεοεϊνεὰ ἱγδηϑίαιίοη ἰ5 ἴπδὶ οὐ Ααυΐϊα, εἰς σφῦραν κοπιώντων (ΘΒΟΝ)͵ Ψ, “ὦ 

“αόνογιενε νπαδίθος, 55. ἃ ἐο ἐλε εαγβενίεγς ἀανερεεν, τμαῖ ἴῃς ψψεδροη σπηυβὲ Ὀς 

ἃ ὨΔΙΙΠΊΟΓ ΟΥ̓ πιΔ] εἰ δεεπηεὰ Τετίαίη ἔτοπι 431 (γ3355). Βαϊ ΔΙ πουρὴ ἃ ἀετῖνα- 
εἶνε οὗ 55 ταϊρμῖ, ἔοτ ἃ]} ννεὲ πον, ὃς ἔπε παῖς οὗ ἃ τρδὶϊεῖ, ἴῃς ἔοσταυ γηοῦΣ 

ἄος5 ποῖ ἰοϊεταῖς βυοῇἢ δὴ ἜἌχραπδίΐοη. Τῆς δβοτγιηδιϊνε ἐμ ἰ5, ἴο βαὺ ἴδε Ἰεδδῖ, 
ΥΕΙΥ τατε ἰπ ΟἹὰ Ἡδεῦτεν,, ἀηὰ 15 βρες βου ἴῃ 6 ἐπάϊηρ οἵ ϑεσοπάδευ δροβίγαοϊ 

πουηδ, ἢ τιῦς ἢ ̓ἢκς ἐας ἰη 1,διΐη, ἃπὰ πονοῦ τᾶκεδ πορεέρα ἐπείγεορε. Ῥτοὺ- 

ΔΌϊγ ἴῃς Ῥυποιυδιίίοη ἱπίδπμα8. ἃ βεοοπάδγυ ἀενεϊορπιεπὶ οὗ ἴῃς ἱπβηϊίῖνςε δέϊες 
με Ατατηαὶς ἐδϑῃίοη, 85 ΟΦΒΡΥ͂ εἰ. υπάετγβίδηά τ; Σ Ὀαϊ [Πΐ5 ἰ5 φυϊϊς ἱπιροπδίδὶε. 
Ἅε ἀο ποῖ μαΐῃ τοῦς ΟΥ̓ ρΡτοπουποίηρ τλοσ ἡ (3.)), ἔοτ, αβδυπιίηρ ἴπαὶ ποῦπ 

ταϊχῃϊ τηεδη " πιαὶ ες, ΒΟΥ ΤΔῺΥ ΠΑΙΠΙΠΊΕΥ5 ἃτα γε ἴο βϑυρροβε δαὶ [Δεἰ υδεὰ οὔ 
Βεῖ ψυεβι᾽5 βεδὰῦὺ ΕἸμδΙΪγ, Ὁ Ὸ» ἀοεβ ποῖ πιεϑῃ ἀγζξαρς (5π||1}}5, σδγρεπηῖοτβ), 
θαΐ πεπ ψἢο ἂῦα ὑγοσὰ οὐ, ΟΥ νγεᾶγ {μεπιβεῖνεβ ουΐ, νἹ ἢ το] ἀπά Παγάβηΐρβ; 

“Βδιωπιεσ οὐ μαγά-νγουκίηρ (οσ νεδΥΥ}) τι ὃ ἰ5 ἃ βἰηριυΐατ της ΟΠΥΠῚΥ ἔοτ ἃ 

ΒεανΥ ΒαπιπιοΥ ! --- ἸΦΝῸ ΠΡΠῸ] (ῃς νετῦ, οἷν ἤετε πη ΟΤ', ἰ5 ἔγεᾳ. ἱπ ΜΗ. 
ἐπ ἴδς βεῆδς, "βογαρς ο, εῆδος, εγδβε᾿ ; ἰῃ Ατδὺ. ρμισάαφα ἰ5" ἀεβίγου υἱίετ]γ,' 

830 ἴῃαϊ πο ἵἴγαςε οὗ ἴδε τπΐηρ τεπιαίηβ, " δπη! ἢ Ἰαϊς.᾽ Μοβὶ ἱπίεγργεῖειβ, δββϑυπι- 

ἱπρ ἴμαῖ ἴῃς νγοτὰ πηυδὲ Ὅς βυμοηγιηουβ ἢ ἴῃς ρτεοεάϊηρ προσ", γα ϑ]αῖα, 

“»ιοίε, «λαίίεγεά, οὐ ἴὰςε κε, ἔγεαυςπν βυρροτγίίηρ ἴῃς τεπάετίηρ ὈΥ παζαγάους 
εἰγπιοϊορσίε5; παῖ ἴῃς οοπίεχῖ ἀοςβ ποῖ τεαηυῖγε 5 ἴο ἀερατῖ ἔτοπι ἴδε βεῆβε 

4 Οἷδεῖ Ἴχρδηδίίοῃϑβ τη Ὺ Ὀε ἑουπά ἱπ ἴῃε οἱδι στατηγηατϑ ; οἵ, 665. Ζιρ., Ὁ. 8οο; 
Βὅ. ᾧ φῃο ὁ. ΤῊς τεδάϊηρ οἵ Δ ἰ5 ἀείεπάεὰ Ὁγ Ηο]Ϊπι., 5ιυά,., ΒΑ. 

 8ες Βατίῃ, Λιονείπα δι δμπν, Ὁ. 413 ἴ. 2 80 Κδ.; Ὁ» τιεδῃϑβ ϑίβεζα, 
ξ Ο(, Κι, ΕΠ Ο,, ΙΌΜίοδ,, Ηεγά,, διυα,, Κα, αἱ, 
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της ΜΗ. δηὰ Ατδῦ. βυρρεβὶ διὰ νὩ οι ἴμε ρδσγα]]εὶ οἰαυβα σομΑΥτη5. ---- ΠΥΓΙῸ 
ΠῚ ΠΡΌΠῚ]} ἱξ 56 επιβ ῥγείεγθοϊς, υἱἱἢ τοδτν οοάά., ἴο οπιϊξ ἴΒε ςοπ)αποῦοπ 
Ῥείοτε ἴδε ἤγβῖ νετΌ. ΥὙπῸ “"5ηηδϑῇ, βῃδίϊετ ᾿ ὉΥ ἃ ἈδδνΥ Ὀἷονν, 85 υνἱτἢ ἃ οἷα οὐ 

τοᾶςς, 5. 11οὐ 6823 (1ς μεδά) Πι. 33}1 (Ἰοἷπ5) Ῥβ. 1889, ΤῊς βεοοπά νετὺ, 
προπι, 5 ὨΞΌΔΙΪΥ ἰγαπβίδίοα φέεγεεά, ἐναπ βχεά, τε. ψ τὰ ἴῃς ροἷπ (Νετβίοης, Εα., 

ΚΙ., ΟἸεσ., ϑοβπι., Ηο]ηι., Ενν., δηὰ δἰπιοβὲ 8}} γεοςηΐ βοβοΐασβ). 700 203 ἰς 

4]]ερεὰ ἴῃ βυρροτῖ οὗ ἐμϊ8 τεπάετῖηρ; Ὀαϊ ἴῃς σα5ε5 γε ποῖ αἵ 8}} ρασα!]εὶ. Τῆς 
ἧγαασε οὗ ἴῃς 5 ἀττονν ρυγβυΐηρ δὰ ονετγίακίηρ ἔπε ἤξεϊηρ τοᾶπ ἰ5 εδ5:}} 
ςοπηςοϊεὰ νη ἴῃς οτάϊπαιυ ὑβᾶρε οὗ ἡδγι; [δὲ ἴῃς 5μαῇ ρἱεγοςεά ἢἰβ νἱϊαὶς ἰ5 

ἱπαρ!!εὰ ὈῪ τὰς ἐο]]οννίπρ ταῖμεν ἴμδπ βαΐά ἱπ γπρῦπτ, [Ιπ 704. ς35 τπεῖς ἰ5 πὸ 
βυς ἢ σοπποχίοη ; ἰξ 15 ἐπ ροββί]ς ἴο δβϑοοίδϊς πιδκίηρ ἃ μοὶς ἴῃ ἃ τηδη᾽ 5 ῃεδὴ 

ὙΠ Ων 56η8Ὲ ἴῃ ὙὨΐοἢ γα κόπον [Βε νοτῦ ηὔπ ἴῃ ΟὟ. οζ ἴδε οορπαίς 
Ἰδῆσυαρε5. Ἡετε δραίη ἴπε τηεδηὶηρ γαμοα μὰ5 Ὀδεη ἱηνεηϊεὰ ἴο βυὶϊ τῇς 

βἰϊυδίίου ἀεδοτίθεά ἴῃ 451, 1Γ κῬ5 δὰ Ὀεεη ἱπίετρτεϊςεὰ ον ἰἰβεὶί, πὸ οπς 
νουἹὰ ἐνετ ᾶνς [πουρὮὶ οὗ βυοἢ ἃ τεπάετίπρ. 1 ἴδκε πρὺπ ἴο οοττεβροπά ἴο 

ΠΡΠῸ ἱπ ἴῃς ἰοτεροίηρ ᾿ἴπς, "σϑυβε ἴο Ρ888 δινᾶύ, νδηΐβῃ"; οἵ, ἴῃς ἰηΐτδηβ. υ5ςὲ 

15. 215; ἴγϑῃβ. 15. 245 (}} 32», “01). --- 27. τοῦθ) 1)2} ἴῃς ῥγεροβίίου πεεά ποὶ 
Βε ἴδε Μογαῖν; 5 ἰῈ 15 ποτα επιρμδίϊς [μδη ὃν οὐ ὃρ. ϑοδηυσ. δῃὰ οἴμοι 

ςομῖρατε ἴπε Ατδρ. ἰάΐοπι, ἄβολῃ ω»»Ὁ» πῃ ὨΪ5 ῥγεβεῆςς, ἄς; Ὀυξ ἰξ πιδὺ ὈἊ 

ἀουδιεὰ νΒεῖμες ἴδε ἐχργεββίομβ ἃτε τε} ραγαὶ]εὶ. ---- 39 Ὁ0) »5] ἴδε ἢτβὲ 
ἵνο νετῦβ ἱορεῖμεν 5. 209 οἵ. 15. τοῖ; ».Ὁ δῃὰ 39 Νὰ, 249. Σ΄ 5 ῥσορ. "επὰ 
ἴδε Κηςεβ,᾽ Κηςεϊ, οὐ ογουοῖ, βαυδὶ οη ἴῃς ᾿εεὶβ; οἴ. Τυ4. γ5.:61 5.419. Κὶ, 1τ18 

ἃς.; 8414 οὗ ἃ πιοτία! ἢν ννουπάεα πιᾶῃ ἤοβε Κηςαβ ἔα} ὑπάετ Πἰπὶ 2 Κ. 939. 

Τρμδὶ ἴξ οου]ὰ Ὀς υϑεὰ οἵ ἴπε Ξραβπιοάΐς ἀταννίηρ ᾧρ ἴδε Ἰεξ5, δ9 οὗ ἃ πιᾶπῃ Ὑ8ο 
ΜΈΣΙς Ἰγίηρ τεοεϊνεὰ ἃ ἀςφαῖῃ ννουῃὰ, 15 ποῖ ἱποοποοίνδοϊε; ἴξ 15. (ῃς βεαυεῆος 

ΦὮΣ ΚΣ ΜΜΕΪΟὮ τααῖκε5 [15 ἱπιροββίθ!8. ὃ) 8 ἱπάθεὰ ποῖ ἱπίγεαις πε υϑοὰ (ε5ρ. 

ἰπ ἴῃς ρΡίςρ.) οὗ οπε ψο 15 ῥγοβίγαϊε οπ ἴπε ρχγουπὰ (325 1057 1 5. 2418 ἃς.) 
Ῥαϊΐ ΟἿΪΥ οὗ ομς Ψο [45 ἔδ!ϊεπ (Α. Μά)ετ). ---- ὙΦ} ἃ νἱοϊίπι οὗ νἱοϊεποε. 
ΤῊς νὉ. οὗ ρεϊβοῃβ 7ετ. 5 5. 179, οἵ. Ῥυδὶ (οὗ παίίοπϑβ) [ετ. 418 διο. 

28-30. [πῃ β΄δοσδ᾽ Β ῬΡᾳ 1806. --- ἢ πε νἰϑίοη οὗ ἴδε Κίηρ Ἰγίηρ 
ἀεδά «αἱ ἴῃς ἔδεϊ οἵ ἢ15 βίδυθι 51}}} Ὀδίοτε οὔὐῦγ εγεββ, ἴπε ροεῖ 

᾿γδηβροσίβ ι.ι5 ἴο ϑίβεσα᾽β ραΐδος, ὑῇετα ἴῃ6 αυξθη-Τ ΟΕ, ἰ5 
ΔΩΧΙΟΙΒΙΥ Ὑνδιοηρ; [ῸΓ ΠΟΘΙ 505 τεΐυγσγῃη. ΤῊ ῥτεβεητηεηϊ οὗ 
Εν] νηΐ ἢ 5106 Πεβαὶ 58ῆδϑ5; ἴῃς βδηρυίης σοηἥάδηςς οἵ ἰὰἣς 
Ιαά165 οὐ πεῖ σουτῖ, ψῆὴ0 566 ἴῃ ἱπιδριηδίίοη ἴῃς αἰϊν͵ϑίοη οἵ ἴῃς 

ῬοΟΟΙΥ, δῇ ϑβγδεὶϊϊα τηδι ἄθῃ ΟΥὐὁἨὁ ΤΟ ἴοσ ἐδοῇ τηδη, ἀπ αρυημάδηος 

4 ϑιυά,, Εειυ55, αἱ., 6.57. ἱπιαρίης [πὶ 5ῆςε Πεϊὰ ἢἰ5 ἢεδά Ὀείννεεῃ ἤεσ κπεες ψ Ὡϊ]ς 
5ῃς τους ἴπε ρίῃ ἰῃῖο ἢἷβ ἱεπῖρὶε; οἵ. οπαιάϑοη. Τῆς Ἡδρραάδ (εδανε., το35) 
Εἶνεβ ἴε ννοτγάς δῇ οὔβοεῃε 56η56. 

 ΟΙεσ., Βδ., 4]. πὰ.; ϑοῆτα., ἱπουγναν! 56, 4υδϑδὶ 5εὲ ἂς ἰεῖγα Ἵγεοίωγυς; 5δὰ 

εσεοίυβ δἰαυουκαμςε, ταγβὰ5 οοηοίαϊ! εἰ ἰασυἶι,. δ παιϊασὶγ ϑοβπυς,, (δ55., Οεὶ, αἱ. 
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οἵ τῇς τἰοηἷγ ἀγεὰ δπὰ επιυτοϊἀδγεὰ βιιῆς ννϊοἢῃ ΠΥ ἘΠπαπηβεῖνεβ 
ῬΓΖα 80 ΒΙρηΪΥ -- 41} (15 15 ἀδρίοϊθα νἢ ἰπἰ πλ 4}0]8. 5Κ1}}. Ὑπεὶσ 
Ἰσμι-ποαγιεαὰ δηκὶοἰ ραιίοῃβ ἔογπι ἃ βι τ κίηρ οσοηίγαδὶ ἴο (ἢς 111-5- 

Ρτεββθα ἐογευοάϊηρϑβ οὗ [ἢ 6 πλοῖμοσ᾿5 μϑαγὶ, ἀηὰ ἴπε νῇο]ε βοθης ρτο- 
ἀυοοϑβ οἱ ἴῃ τεδάθσ, νῆο Κῆονβ ἴῃ 6 ρῃδΒΕΥ τγϑδ]γ, δὴ ἰΠσΟΙ ΑΓΔ ΌΪῈ 

πἤεοῖ. ον τ " 7 50} 5ᾶγ8 ἴῃδΐ ἴΏεσε 15 ποι ῃίηρ ἰῃ ᾿τεσαῖαγε τόσα 
Ῥεγεοι ἴῃ ἰ15 κἰπάὰ ἴδῃ ἴπαϑα νεῦβεβ. [1 8 ΟἿΪΥ πηοάδσῃ 5θηῖϊ- 
τηθῃςδ  γ τἀπὶ σδῃ ἀϊδοονεσ ἴῃ 1Π15 ρᾶϑϑᾶρα ἴῃς ῃοΐε οἵ ἃ "ννοπιδῃ᾽ 8 

ῬΙ ἴου τῆς τηοῖμεγ οὗ ἴῃς ἴδ] ]εη Κίηρ. [τ ἰ5 ἴὴ6 Ρ}Π|655η 655 οὗ 
{πυπρῃ; γα πεεὰ ποὶ 58Υύ, ἴῃς δχυϊδιίοη οὗ ργαϊβει τενθηρα. 
- 28. ΤΑγομρὰ 216 τυίπάρτο τὴς 2εεγεα} ἴῃς εἤεοι οἵ τῇ ἴτδῃ- 

βἰἴοῃ 15 μεϊρῃϊεηεα Ὁν 1815 ροβιροπεηιθηῖ οὗ ἴδε ἐχρ]!εῖς βυδ]θοῖ 

ἴο ἴῃς βϑϑοοηά οἴἶδυθε; ἴῃ6 τεδάεσ τηυβδὲ ἢἰπηβο ἢ [Ἔα] ννῆο τη 5 

δηχίουϑβ τνοηδῃ ἰ5 (οὗ. ν. 5). ὍΤὴε νετῦ τεηάεσεά 2667 5 ιϑϑὰ οὗ 
ομς ΨΜῇο, ἰεδηίηρ ἰογινασγά, ἰΙοοκβ ἀονῇ οἡ βοιηδίῃϊηρ θεῖον Ὠἰπὶ; 

οἴ. 2 5. 6.5 Νυ. 235 ζο. Τῆς πιεδηΐηρ οὗ ἴῃς πεχὶ νεῖ (ΕΥ̓͂. 
εγίδ} 1 ἰ5 ἀουδιαι ; τῆς τοοῖ ἰ5 ποῖ ἰουηὰ εἰβενῃεγε ἰῃ τῃ6 ΟΟΤ. 
Ιῃ Ατδιηδίς ἴξ πηόδηβ, ϑουῃὰ τς {παπιρεῖ, ταῖθα ἃ ΟἰΔΠΊΟΙΣ, ἰἢ ὑγΑΣ 

ΟΥ 700Π16ς ; ἴῃ οης ἰηϑίδηςθ ἰη ΜΗ. ἰΐ ϑεεπὶ ἴο ὃὉς υδεὰ οὗ ἴδε 
οἰαπλοσουβ ΟΙὟ οὗ ἴμε τηουγηΐηρ ψοτθῃ ; ὃ Ὀυϊ Πεὶῖμεῦ οὗ {6586 
56Ώ565 5 Δρρσοργίδῖς πεσε, !ῇ δπὰ ἴοσ ἴῃ β5ᾶκε οἵ ἴῃ ράαγαὶ]ε  ἴβπι, 
Θβρεοίδ!ν ἴῃ τῃε8ε ἰηιϊεηοοκεὰ Ἰἴη65, γα ἀεϑιίἀθγαῖε ἃ βυῃοηγπὶ οὗ 
τῆς ῥγεσβάϊηρ 2467, ἃ5 (5 Δ’ ΟΓ τεπάεγ; 5εε οτῖ. ηοίς. -- Ζγομσά 
τε ἐαίπεε-τοίπαστυ) ἴῃ 6 ττδηϑδοῃ ἰβ σοηναπίοηδὶ ; νὰ Κπον [6 
ψνοτά, ψηϊοῃ Οσουτβ ποτα δηὰ ἴῃ Ῥγον. 75, ΟὨΪΥ ἃ5 ἃ ϑΥΠΟΥΠῚ [ῸΓ 
τοϊμαστυ. ---- Ἡὰν ἄρες ἀϊς ἐλαγίοί ἐογῥε μαὶ ἰο ἐονιθ 7 Τὰν “αν 

4 λοοόεαξς 97 ἀΐς ἐλαγίοές 9] ἴῃ ἢτϑι βίρηῃ οὔ ἴῃς τεΐυση οὗ τῆς 

νναιτίοῖβ ψου]Ἱὰ 6 τῆς ἀϊδίδηϊ ϑουηὰ οὗἨ ἤοῖβθβ ἔδεϊ; οὗ, ν.Ὦ, --- 

29. 7164 «αρεεί 97 λέγ ῥγίμεεσσες ἀποῖυεγ} ἴΆετε ἰβ ἃ ἥης ἴγοὴγ ἰῃ 
τῆς δ] υδίοη ἴο ἴπε νβάοπι οὗ ἴΠ 686 ἰδάϊεβ, γῇοβε ργορῃοβιϊ δι οηβ 

ΜΕΓΕ 50 Μία οὗ ἴῃ6 τα. ΤῊ ποχὶ Ἰΐῃθ 15 νΕΥῪ νι] Οὐ 5} ἰηΐοτ- 
Ρτεῖθά. Μδϑηγ τεοθηῖ σοπιπηθηϊδίοιβ τηᾶκε ἴξ ραγεηϊῃειίς, ὀμΖ 

Φ δὲ ταεγαὰ ῥοεεὶ Ηεόγαεογενε, Ὁ. 118-120; οἵ. αἰδο Ἡετγάογ, δγίφε, ἄας δίμάξμμε 

εἶεν ΤΑεοίοχιε ὀείγεβεηπά, γεν Βτιεΐ. ἐ ὅ8ες Ηεζγάεδσ. 

Ζ ΟΙεσ. (ἐχοίανιαυ), ΗοΙπι., Βε., Κα., ξευ55, ἃ]. ; οἴδεγβ ἱπίεγργεῖ ποτε ἀςεῆ- 
πίϊεϊγ, μἰμέαυνἐέ (Ἐ.), ἀεμέε (1Λ}..). 5 πη! ]ὶγ ΕΤΌΘΟ,, Ἐνν., αἱ. πιὰ. 

ὁ ΤΓ τῆς τεχὶ Ὀς Ξκουπᾶ; ὁες οτίϊ. ποῖς. 

{{Π1π|ἢς ἤγβὶ ἰϊ 5 ἴακεη ὉῪ ϑομυ!θη5, [,εἰῖς, 4]. ()ογου5 ἀπιϊοἰ ραιίοι οὗ νἱοἴοτγ). 
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σἦφ (:ε. τὰς τηοῖϊδου) ἔσῥέ γεῤεαδίηρ ἀδρ τυογαῖς 1ο ἀεγεοίδ, " σοη- 
ΒΙΔΛΕΥ τονοπτίηρ ἴο ΠΟΙ ἰοσεοάϊηρς αυεδιϊοηΐηρβ. [ ῥγαίοσ, ἢ 
ΟΣ βοδοΐασβ, ἴο ἰγδηβὶαῖθ, γζα, σφ λεγε γεῤῥες 1. ἀεγεεί, ἡ 

5806 [Π65 ἴο 5ϊδησς ΠΕῚ ῥσαβθηςπηεηὶ ὈΥ ἴῃς 5άτης Κἰπαὰ οὗ δῆβννει 
ΜΠ ΙΟἢ ΠΕΙ δᾶρα σοιῃρδηϊοης οῖνε ΠΕῚ. ---80. Δο ον ξ ἐλεν ἀγε 
“")ηπαάΐηρ, αϊοϊαίηρ ὀοοίν} Ἰἴτ. αγε ἐάεν ποί, τε ἰδῆβεβ ἀδθρίοϊ ἴῃς 
βοδῆθ. (Οἱ, 15. οἷ. --- ΑΙ τυεπε ογ ὦ εομῥέξ ογ΄ ἑάενι 70» εαεὰ »ιαπὶῇ) 
ἃ οοδῖβε Μοσὰ βθθῖβ ἴο ὃδ6 ἰηϊθηςοηδ! ν οπιρίογεα. ουιεη 
οαρῖϊνεβ ψογα ἴῃς βἰανεβ οὗ (ῃ6 οσδρίοιβ ; οἵ. Ὁι. τι, Ιῃ τῃ6 
τειηδίηάδσ οὗ ἴῃ νεῖβα βοὴῆβ αν κνναγὰ χοροὶ οη5 πιὰ Ὀοϊῃ [ἢ 6 

τηγί ἂπὰ ἴπῸ βεῆβε. [τ 15 οἱδᾶσ οἷν ὑπαὶ στον ἀγεὰ δηά 
ει τοϊἀοσεὰ βιυῆς γα τηεδηΐ, ἴῃ ἴῃς αἰδι υϊοη οὗ πψηϊοῦ ἴῃ 6 

ΜΟΙΊΘη οὗἁ ϑίβεσα᾽ 5 μάσγεπὶ ἢδὰ ἃ Κεεϑὴ ἰηϊογεβί. { Ἐιιϑ5, ὈΥ οπηἶϊ- 

τηρ ἴῃς ἰπίσυβῖνα γοσάβ, γεβίογεβ ἴῃ 6 νεῖβθβ: 8 ϑοοίν 97 ἀνε εἰμῇε 

,ρ»ν ϑίδογα, Α4[( δίδες οὐ εριόγροϊἰδγεά τοσγξ 97 πο 707 “46 πεεξ οὔ 

δἔᾳε ὀοοδ.} Ὅῇα Ἰαδὲ ψογάβ οδηποὶ Ὅς τίρῃῖ ; 1 ἰδ αρϑυγὰ ἴο 

ἱπηασίπα [ῃδὲ τῃ6 νἱοἴοτβ υϑεαἀ ἴῃ65ε τἱοἢ 5βιαδ ἴο ἀεοὶς ουαἱϊ ἴον ἴῃς 
τπυρῃαὶ ῥσοσδββίοη ἴπῈ Ὀεαϑῖβ ἴπεῪ μδὰ ἰδίκεη; ἅ δηά ἰΓ τῇς 
τρεδηΐηρ ΨοῖῈ ἴπαᾶὶ ἴΠ6Υ δάογηθβα ν]ἢ τμδ τ ἴῃ βῃουϊάετα οὗ {πεῖν 
[αἷν οαριίνε5,"" τπ656 νου] Παγαϊν Ὀς σα] 5ἰτρὶν “ες ὀοοΐν, ποῦ 

νοῦ τηϊβ ννογὰ Ὀς υδεὰ ἰη οης Ἰΐης ἴον ἴῃς ἀγεὰ 5ιυῇῆδ {Πεπιβεῖναϑ, 

δηά ἴῃ ἴῃς ποχὶ ἔοσ [ἢ ὈΓβο Β ΠΟ ἅγα ἀγγαγϑά ἰῃ ποτὰ. 77 ΤΗΣ 
ΡΑγδ  ἰε] ἰδ που Ἰεδὰ 5 ἴο ὄχρεοῖ πεῖεὲ ἃ ἀδϑίρῃηδίίοῃ οἵ ἴδς 
ῬΘΙΒΟΩ ΟΥ̓ ΆΡΘΙΒΟΏ5 [ῸΓ ΠΟΤ ἴπ656 ΟΟΒΙΥ Ὀτὶζε8 ψεσα ἀεδιϊηδά, 

ΠοΥτοβροηάϊης ἴο ἴῃ6 ψοσάβ, ,ογ ϑύξεγα, ἰῃ [ῃε ἤτβθὶ ἢ] οὗ {πε 
νεῖβε. Εν ἃ νεσῪ ἱπρθηϊουβὶν οοηεοίυγεά, ,ογ “ὴε πεεξ 97 ἐλέε 
φωόέη, Εἰ ομδησίηρς Ὀὰΐ οἠς Ἰοῖίοσ οὗ ἴῃς ἰεχῖ. Ἐει55, βιρροβίην 
τῆε ἀυξθ τιοῖμοσ ἴο ὃς Ξρεδκίῃρ, διηθηάβ, “Ὁ »"} σλοιμέίξγς. Ιῃ 

τῇς ρεποσγαὶ ἀἰϊβογάοσ οὐ ἴῃ6 ἴαχὶ ἴῃ [5 νεῖβα, ἰξ ἰδ ἱπηροβϑί!]ς ἴὸ 

ΦΊ,ΛὮ,., Εν., Βε., Κε., ΟδιΣ, 
Ἐ Εδ., (Ιεσ., ϑοῆπι., [Ὁ Μίςῆ., Κόῃ]., δίυά., σα55. Οἰδεῖβ, βῆς στερεὰ ἴο [86 

οἣς οὗ τῆς ἰαΔάΐε5 ψγῇο βροῖκε (Η01πι.) ; οἵ ἰοοῖκ Ὀδοῖς πεῖ ννογὰβ οὗ ἀουδὶ (ϑοῦπυτ., 

7.58}. 
ΤΙ φυοῖε5 Α“π. χί. 782, Ἐεπιίπεο ὑγϑεάδς εἰ Ξροϊογαπι δγάεραὶ ἀπιοτε. 
ᾧ 804. ΜΙζμΠετ. ΒίςΚΕΙ! τεσοηβίγυς!5 ἀἰ ΠΈγ ΠΕ; 5ες οτίϊ, Ὠοῖε. 

Ι Ἀευβ5, μὴν μιν πεῖ; 8ες Ὀείονν. 

« ΤΗΜίοδ,, ϑοβηατ,, Ἐοβεηπι., ].; οἷ Σ 5. σοἱϑ, 

Φ4 Θοῇπι. (4}1.), 1υ5ιϊ, Εδα., Βα., (455., Κε. 
Ἣ Επιδτοίἀογεαά ογηαπιεηῖβ ίοσ με πεοῖς οὗ Ὡς ἀγεὰ ψζαττηθηῖς ; ϑοῦτω., Οἴες. 
Ἡ Βε., Οεἰἴ}, Κεηδη, Καυίζοοι. 
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δε] τυιοἢ οοηβάδηςα ἰῃ ΔΗΥ͂ τεβίοσδξίοη. --- 381. ὙΝῈ σοηϑαμηπηδίε 
ἃτὶ ἴῃς ροεῖ ὑσεᾶῖβ οἢΐ, ἰεανίῃρ ἴο 1π6 ἱπχαρίηδίϊοη οὗἩἨ ἴμ6 σεδάσσ, 
σῆο Κηονβ Αἱ], ἴῃς τοστῖῦ]α τενοϊδύοη οὗ τῇς ἰτγυτῇ. --- δ σὐσι 

2εγὶ αὐ ἐλίπο ἐπορείος, γαλτσελ) οἴ. Ῥ5. 6858 92. Τῇδς ομς 
νογὰ “5 Ὀτίηρθ ἰδ 4]} Ὀδίοσε οὐγ δγθβ ἀραΐῃ ; ΠΟΥ Ῥτοιαὶγ ἴΠῸῪ 
τοδσοῃεα ουΐ υπάδτ ἴΠ6 δάἀηχίτίηρ ἐγε8 οἵ τπεὶγ Ἰδ165 ; Ποὺ αὶ 
{πεν τοάς ἰηῖο ἴπ6 ἔσταν ; ἴῃ6 τερυΐϊβε, ἴῃς ἀείδαϊ, [6 ράδηίς ; ἴπ6 
σὰ Βἰρῃι --- ανῦς φμὶ ῥέε, ἴμε Κιηρ᾿5 ἀφαῖῃ ὉΥ ἃ ποπιδη 5 

μη, ἀΐδβστασα ψοῦβα ἴπδη ἀδαῖῃ ; ἴἢς δηρσυΐδῃ δηὰ ἀϊβηιαν οὗ ἴποβα 
ψῇο Ἰονεά Ὠίηι. 50 ραοσϑῇ 411} [πῖπ 6 Θῃ ΘΠ. 65 ! -- δ. ᾿ἰς “θα 5 

σλαΐ δ ας τυλφη δε σώ γίδες ἐπὶ Δϊς ψεῖσλξ  βρεηα!ϊά, Ἰηνιη οί ]ς ; 
νδησυ βῃϊηρ, Δ  Ὠ]διηρ ἴπε ἀάγκπεββ οἵ ἴῃς ηἰρῆϊ, ἴῃ τηϊϑὶβ οὗ 
ἄλση. Νὸο τῦοσε βιταηρ οἵ ἰπηρτγεϑϑῖνε ἤρυσε σου] Ὀκ οοηρεϊνεά ; 
«οἴ, Ρ5. τοῦ΄. -- 454 τε ἰαπα ἐηγογεα τεομγὴν 70», ογίν γεαν:} ἴῃς 

οὨτοποϊορίοδὶ μοῖς οὗ ἴμε εἀϊϊοτ οἵ τῇς Ὀοοϊς ; «οἴ, 31}, 

28. γῦπη Ψ92] Οςη. 265 705. 216 1 8. 1913 7οεὶ 29. ---- 33.}] 32) ἰς ἰῃ δ] Ὡς 
Ταγρυια ἴῃς υδυα] εχυϊναϊεπὶ οἵ ΗςΌ. »ηγΠ, ἴῃς ποῦ Ν33" οὗ πρυσ; ἵ Ὀαῖ ἰπ 

ἴδε Ρίδςςβ βετε Σ᾽ πηεδῃ5 “ ΟΥΥ οὐΐ ἰῃ ἴεττοσ οὐ δηρυ βμ᾽ (15. 15’ ΜΙ. 49) [ξ ἰς 
ποῖ τεπάεγεα ὈΥ 33", ΠΟΥ 15 βῃοἢ ἃ βεῆβε ἀδπιοηβίγαοϊς ἰῃ ϑγτῖας. ὕὕπάετ ἴμε8ς 

οἰγουπιβίδποεβ ἰδ ἰ5 ἁἀπδδίς ἴο θα86 δῃ ἰπίεγργεϊδιίου ου ὅεγμς. γεδαπεοίά, χν. καὶ 
((οἱ. τς; εἀ. ϑἰξοπιῖγ [οἱ. 785) ὈΣΓΌΠ 12 ἸΠ22) ΓΩΣ ΡΠ ΟΡ; 7055. εδανε., 

χίν. 7 (εἀ. Ζυςκετηι. Ρ. 259:12), τεδάβ ἸγἼσ0. ΟΘΘΑᾺΪ αὶ (βὺὉ δϑίεσ ᾧ βανε Βεῖς 
κατεμάνθανεν (εἰδενβεῖςε υϑεὰ ἔοτ νετὺβ οἵ βεείηρ, ψαχίηρ), Φ πρυτο ὃ “Ἰοοκεὰ 
δἰϊεπενεϊγ᾽; ψὨΙσὮ πιρῃῖ Ἰεδά ἴο ἴῃς σὐπ)εςσίατε ἴμδὶ ἴμεν τεδὰ 55). Μοσε 

ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἴΠῸΥ νγετε συϊάςὰ ΟΥΪΥ ΌΥ ἴπς οοπίεχι. Μεπᾶμεπὶ δὰ Εᾶ. βεεὶς δῇ 

εἰγπιοϊορίςαὶ! ςοππεχίοπ Ὑ ἢ Π532 “ΡυρΡΙ] οἵ ἴς εγε. Τμε ἔεηβε οἵ 22) 

οοπίοττηςβ ἴο ἴῃς τερσυΐατ βεαυδηος οἵ ἴδηβες ἴῃ ῥσοόβε; δυῖ μᾶ5 ὯῸ ρδγα]]εῖ ἱπ 

ἴδε Οἀε (ςΐ. ἔχ. 15), ἀπὰ τπηδίκες ἃ πιοβὶ ργοβαὶς ἱπιργεβϑϑίοῃ. [] ---- 3),9Ν} να 
πον ἴῃς ψογὰ ΟἿΪΥ 85 ἃ ΞΥποηΥπὶ οὗ 1 π. Τῆς τεπάετίηρ ἀσέλες σοπιθ5 ἔγομι 

5. 1:.ΜῸ εἰ. Θ] 5 διὰ τῆς δικτυωτῆς. ΤᾺΣ εἰγπιοϊορυ ν ΒἰοὮ μ85 ἄοτς ἀν 5ίπος 
[μεἰἰἧς (Κοςὰ. ἰπ ὅε5. 74ε:.. ΜΝ.., 41].), σοππεοίίηρ ἴδε νψογτὰ νὰ Ατδὸ. 
Ἰαπέδα “'ὶ (ἴῃς ἀ4γ)) ννα5 Ἷοοἱ, ἰ5 ρῃοπειίςδι!]γ ἱπιροβείυϊς. 4 Οἰμεῖ ἱπίεγργεῖεις 

τοίη οὗ ἃ παίζουν ννἱπάον, Ἰοορ-Βοὶς ἰπ ἴδς ννα]]; 80 ΘΟ ΒΟΝ ἐκτὸς τοῦ τοξικοῦ. 

4985 μἂὰν πἰεηάς. 
 Νοὶ αυἱϊε 85 σοηβίδηι ἰῃ ἴῃς ῥῬσορβεῖβ ὑσορεσ ἃ5 ἰῃ οἴδβεσ Ὀοοκβ. 

Ζ Τῇῖϑ τεδαΐης Βα5 Ὀδεη ἀἰϑρίαοεὰ ἱπ πδηγ οἴμετ οοάά. ΌὉγ ἃ ἀουδὶεῖ. ΦΒΟΝ γας, 
ᾧ 80 εἀὰ. Νεηει.1- 3 δηὰ οοὐά, ΒΓ. Μυ-.; ΝΡῚλο (Βυχί,, 41.) ἰ5 πιϊδροίηιεά. ΚΙ. 

οἰΐϊεβ ΝΥΝῚ 5 ἴῆς τεαλάϊηρ οἱ δ΄ ; τἰῃς 5Ξεῆςς ψουἱὰ Ὀς ἴῃς 58 πηε. 

[ Ο(. Ὁ τ, ᾧ 132 ἡ. 
11 ἰ5 αἰπιοϑὶ ἃ ρἰὙ ἴμεϑε εἰγτμοϊορίςις ἀϊά τοὶ (μίηκ οἵ [Ὡς τιοάετῃ Αταῦίο 

τοοληίηρ οὗ ἑαπαδ, ' τιουβίδοϊε5.᾽ 
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- νϑϑ ΡΥΊῸ] »Υ1Ὸ ἰς βίτοηρετ ἴδῃ ποῦ, “ΜὮΥ ἴῃ ἴδε νοτά᾽. ΦΦ3 οἵ, Εχ. 32), 

ἀἰβαρροίπιὶ ἴῃς ἐχρεοίδιϊοι οὗ δὶς δοταΐηρ, ἔαἱ! ἴο σομης (οἴ. ποῖς οα 326); Βεῖε 
Ῥᾶβτβ}]εὶ ἴο “πὶ “Ραϊ οἥ, ἀεἸαγ᾽. --- γὙΠΜῚ οἡ ἴδε ἔογῃι οὗ ἴμε ΡΙ. βες Οεβ5.3ὃ ᾿, 170 
ῃ. 3; Κῦ. ἱ, Ρ. 397. --τ- ΓΛ) 2 ὌΡΟ] ΒΙ. πιδῖκεβ ἴῃε ῥγοβαὶς οὐβεγνδίίοῃ, σωηρῦ ως 

πο γαεὶ φγέσστς, ἃτιὰ σδηοεὶβ ὌΡΟ! --- 29. Π.)}Ὁ ΠΛΟΥῚΦ ΓΊΌ2Π]" αν ἢ τὰς 
βυρειαϊίνςε οἴ. Ὠτ. 3319. 15. 190}} ἃς,, Οε5.25 8. 133, 3 5.1. ΤὨε νεῖ ἰ5. ῥτο- 
πουποεά 85 3 5. ἔ. ν»ἱἢ δυβῖ, 3. 5.(. Βαυῖ [Π|5 ἀϊδοοτά οὗ Ὠυπιθεσ 15 ἱπίοϊεγϑῦ]ς; 

ΜῈ 5ῃου]ὰ ργοποῦπος ΠῚ» 3 Ρ]Ϊ. ἔν δῃὰ βὰρροϑβε ἴπαΐ ἴῃε οὔὐεςξ ργοπουῃ νγᾶ5 
οπιτῖεα, Ὀεΐηρ ἐΑ5}}Ὺ ΒῸΡΡ οὰ ἔγτομῃ "5 ἴῃ ἴῃς πεχὶ ᾿'πε. Απ αἰϊεγηαῖϊνε ψουϊὰ 
"ες ἴο ρΡγοπουποα ἴῃς πουῃ Γυϑϑπ, ἢ δε τοϊτάονε οὗ ἀν ῥγίμοεσσες ἀρστσεῦς ἀξ. 

Το δρϑίγαοϊ ποὺὰπ πᾶ  Ὀς ἐοἸονεὰ Ὁ πε βίηρυϊαν νετὺ 85 ἰπ Ρτου. 9], πὰ 

ννε 5ῃουϊὶ Ὀς αἷνϊε ἴο τεϊδαίῃ ἴῃς συ, ἴθ πη. Οκ ἴῃς ψΒοῖς, ῃονανον, (ἢ ς 

[ογαιογ σοπδίγαοιἰοι ἰ5 ργο Δ ΌΪΥ ἴΠ 6 ϑδίεσ οὔς Βεῖε. --- ἷὖ ΠΡΌΝ 2) ΦῚ ΝῊ ἢΝ] 

ΠΝ 2 δὺ "δηβννεγ᾽, ἴκὸ ὋΣ 2»9»π; οἷ, Ῥγονυ. 2231 ππον ὉὐοΝ ὥ'φπῦ, Τῆς 
ΒυΠΠχ 5 ἀπυβυδ), θὰϊ ποῖ ἀραϊηβὶ ἴῃς Ἰορὶς οὗ Βρδθοδ; ζᾧ οἱ ἴδε σοπίτγατυ, ἰΐ 

866 πὶ5 Δἰορείῃεον βυ δ 0]6 ἴο ἴπ6 Θπιρ ἢ ϑἰ8 ου με τγεβεχίνεμοββ οἵ ἴῃς δοίίοπ; 
“ἦε γείμγης ἀδγ ἀμσῦεν ἐο ἀεγεεῦς Ιὶ ἰδ ἀπ θο ββαγυ, ἢ ΒΙ., ἴο βα βιϊταϊς ἕο 
ἴῃς Ἰαϑὲ ὑγοβουη πϑϑ9)5. ΤὨϊβ5 ἰ5 ἴῃ 6 ΟΠΪΥ ἱπιογργεϊαϊοη οὐ ἴπε ννογάβ (Παὶ 
Ῥήεβεῖνεβ ἴῃε ρδγδὶ 6} 15πὶ, νυ ἢ 15 τυάεὶν ἀἰδιαγθεὰ ὈΥ τηκὶηρ Πεῖλ ἃ ρᾶτ- 
εηζπειῖς οἰτουπιδίδηια]! οἶαυδε; δηὰ ἰΐ ἰβ αἰδοὸ της τὰοσς ᾿ἶκε ἴῃς ροεῖ ἴω 

ταᾶκε ἔπε δηχίοιβ πιοῖμοσ οδϊοἢ δ ἴπε βῖγανγ οἵ Βορε ἴδαϊ 5}4}} 50 Ἵγιοὶὶν 

ἀϊβαρροίϊηϊ, γαῖμεγ ἴπδπ ἢ ἴοο ἴγας ἐοτεβίρῃϊ τεὐεοῖ [ῃ6 τεδβϑοηδῦϊε ἀπβμεῦ 
οἵ μεν ἰδάϊεβ. --- 30. Ἰνχον Ὁ] ἴῃς αυδδιίοπ οατγῖοβ ἴῃς αἰιγπιδίίοπ ἱπῖο ἴῃς 
ποϊπὰ οὗἩ ἴπε Ἠεᾶτγεσ; οἴ. 45. } ἃς. Νοῖς ἴῃς ἕοτος οἵ ἴῃς ἴεπβε, ἴΠῈῪ ἃγε Ἔνοῖ 

Βηάϊηρ ἔτεϑἢ ὈΟΟΊΥ. ---- ΘΠ ὉΠ οἵ, 1516 15. 1γ7γ5 Απι. 138. δῃὰ 5ἰπηῖϊατ σοἸ]οςα- 
τἴοπβ οὗ οοπδεουϊίνε πυπιθεῖβ ἴο ἱπάϊοαϊε ἴπᾶΐ ἴῃς παπιοταὶ 8 ἴο Ὀς ἴδκεη 

Ἰοοβεῖγ. Ηδεις ἰξ ρίνεβ ἴῃς εἤεοϊ οὗὁ 4 οετίαϊη Ἰογανγ ἀϊβτγεραγά, ἃ ὑνεποῦ οὐ 
ἔννο, ψνῃαΐ τηδίζεσ, τόσα οὐ ἰε85ὺ ὉΠ, ΟὨΪΥ ἢεῖε ἰη ἩεὮ., ἰΒ υϑεὰ Ὁγ Μεβῆᾶ οἵ 

Μοαῦ (]. 17) π᾿ τεοουπεῖηρ ἴῃς σαριϊνεβ Ὡς Παὰ ἴακθη ἔγοπὶ ἴβγϑοὶ. ὃ [ἰ ἰ5 
ΡτΓΟΌΔΟΪε τπαῖ [μΐ5 5 ἃ ἰτορίοδὶ υ8εὲ οὗ ἴῃς νογά ὉΠῸῚ “ψοθ᾽; οἴ, ἴῃς σοη- 

τεπιρίυουβ. ἐμρέρεάς ἴογ ὑνοπιδῃ ἴῃ [,411η.|} --- 2) ΦΝΛ] 267 εαρίία. Ιπ τ 5 
56 η86 ΓΛ 5 ΠΟΠΏΟΠ ἴῃ ἰδῖες Ηοῦ. (Ρ δηὰ (μγ.); "2ι (Μεβῆα 1. 16) ἰ5 

τᾶτε ἰπ οἷά Ηεῦ. ργοβε ἌἼχοερὶ ἴῃ ἴῃς ἀἰβίγ δαῖῖνε ρῆγαβε Ὁ512)0 (705. γ}9 17. 18 
1 5. τοῦ! 65); οἷ, Εχ. 1011 1257 (7) ι. 225 ἅς. -- Ὀ»ῺΣ 552} ὀοοίν 977 ἐγές, 
ἴον ἀγεὰ 5ἰυῇς; οἵ. ΜΗ͂. ὈΣΨΩΣ κῺΣ εν. Αἰ εἰλωδ., νὶϊ. 7 ([0]. 315, εἀ, Θἰτοπιῖτ 
[υ]. 415). Β,. οπχῖῖ5 Ὀγν τ πιοοῦ; Εδυθ5 ἀπά ΜΏες οπλ. ὈΡχ δῦ ἀπά 

4 Νογχζὶ ὑγείειβ "))})Δ 85 ἴπε τεδάϊηρ οἵ οἱὰ δἀπὰ οοττεοὶ οοἀὰ.; 50 δα. Νεηεῖ, 
1547 α]ἣ. Τῆς Μάββοῖδ (Οεάδα τοε- Οελέα, Νο. 369) ἰγδαῖβ ἰϊ ἂ5 ἃ ρίυγ.; οἱ. Φιξάμξε 
ᾧ 55; Κῦ. ἴ, Ρ. 547, 559. ΑΒ 56. ἰΐ ἰ5 τεπβεγεὰ ὉγῪ Βμπα ταρίεμ ον ἐεέεγιΣ παογὴς 
ὄκε; οἵ. ΚΙ., εαολ οπε. 

{ΤΏε βαπὶῈ σἤδηρε ἰ5 τ ΠΕ πιαὰς Ὁγ Ηἱἰ2., Ὠς., αἱ. ἰῃ γον. σ4}, οὗ, οἷ, 
Ζ Βα. 
ᾧ Οἱ τδς νεγβίοῃβ οὐΪυ Ἐ, δὰ5 σοπὴδ Ὡδῶγ ἴῃς ἴσας 86η8ε; ἴδε ψογάς ἃγε γἱ ἈΠ 

ἱῃίεσρσεῖεά Ὁγ Ἐα., ΚΙ., 1.18... Θομπα,, ΟἸεσ,, ἃ]. Ι Ηον., «5. ἱ, 3,107. 
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Ἀν ἴγο νόοτάβ ζυσῖμοτ οπ. ---- ΠΡ] ΕΣ. 1618 Ἐς, 4.516 ἃς,.; «τοί ἀεΥΥ, ἴῃ ἩμὶςοὮ 
Ῥαζζετηβ γγεῖς ψοσκεὰ τὶ ἃ πεεάϊς ἴῃ ναγίουβ οοϊουτβ." Τῆς παῆις, Εἰς ῃ 
ΔΡΡΆΓΕΠΙΥ 5ἰρηίῆες " νατίεραϊεὰ,᾽ πᾶν 150 ἱποίυάἀ Ἢ βιυβε γον ἴῃ ραϊϊεγῃβ οὗ 
ἀϊβετεηϊ οσοἰουτβ. Ηον βυοι τὨὶπρβ γετς ῥτγίζεὰ ἰ5 ἴο Ὀς βεδῃ ἔγομ 2 ὅ. 153, 

ψΒεῖς αἷδο βροὶϊβ οἵ ννᾶγ δῖε ρεσβδᾶρβ πιεαπί. Τῆς ἀυδὶ Ὁ) ἀοε5 ποῖ πέδη 
4“ ἐπιδτοϊἀετεὰ οπ ὈΟΙῺ 5:465, Ὀαϊ “Δ σουρὶς οὗ ρῥίεςεβ οἵ ἐπιδτοϊἀεσγ,᾿ Ῥγεοίβεὶν 
85 ἰπ ὈΠΌΠῚ δρους. -- "δ᾽ γἼΚ. 15] Ενν. σοη]). πγ, φεσεη (Ρ5. 4519 Νεῖ, 25). 
Τῆς Ρ]. ΝΣ ἰδ ποῖ οοποϊυδῖνε ἀραΐπει [μϊ5 (Α. ΜΆ]]ετ); οἴ, εξ. 2715 4629, ς}4 
ἃς. ΝΥ. Οτεεη βυρρεβίεὰ "5 γνυΣν, ἴοσ ἴῃς πεοῖ οὗ δίπι ἴμαὶ ἴακες [Ὡς 8ροῖϊ, 
“ε, ϑίβετα; οἵ. 3, ΕΠ Ο., Βυχί., Ττεπιεὶ!., Ηο]ΐπι., 4]. Τεὶ]εν, Πόοη., οοπ). 

ἀκο; Ἀευβθ, Βυῖρρδ, αἱ. οὗ νκυχῦ, ἔοτ ΤῊΥ περῖς, 85 ἃ βροῖ!; Ε. Μεῖδγ γυὝἼΝΊ ΣΟ 

δὺφ (Ὀε ϑ60γ γκ.χ5), οἴ, ΘΑΒεΙ., Ψ, σά ογπαπαάα εοὐα. Βα. τεςοπβίγιοι5 

ΥὝΝΊΣΟ ὈΓΌΡ ΠΟΡ Ἢ δὴ ΝΟ ὍΝ ὈΩΥ ὕγ͵ν "ὉΦ, ---81. Ε. Μείεν τεραγάεὰ τῃ 5 

νεῖβε 85 ἃ ἰαΐεν δα αἰτίου ἴο ἴῃς Οάς, οἱ δοοουηῖ οὗ ἰϊ5 ςοηϊςηῖβ δηὰ Ὀεοδυβα 

ἴξ Βαᾶ5 πὸ ρΐἷδος ἴῃ ἴῃς Ξυβίετῃι οἱ βίγσορμεβ, ἐ.Ζ. οἵ Μεῖετν᾽β βίσορῃεβ. Ν᾿πῖοσ 

4150 (ΖΑ Τ ΨΚ. ἰχ. 1889, Ῥ. 223 {.) βἰτοηρὶν ἀουδὶβ 115 ψεπυίΐπεπεβθ. ΤῸ Βΐπὶ 
ἴδε ἰάεα ἐχργεββεὰ ἴῃ γ)2ΠΝ ἷ5 ἃ βίυ Πρ ὈΙοοῖκ. --- Οὔδεσνς ἴῃς Ραζοῃποπιδβία 
ἷπ ἽΝ δπὰ ν2πν. 

7γαπμείαδον 97 δε Οὐ. ἢ 

2. Ἐς ᾿ ς ἕ Ε ἴῃ Ιβτγδοὶ, 

ΜΝ Ις τῃς ρΡεορὶς οὔδεν ἔτεεῖγ, Ὁ1ε58 γε Ὑδανε ἢ, 

3. Ηξεδτ, γε Κίηρβ; γίνε εᾶγ, γε γτυ]ετβ: 

Ι, ἴο Ὑδῆνεδ 1 ν}}} οἵην, 

ΜῈ Ὠγπιη ἴο Ὑαδινεῃ, 5γᾶς}᾽5 Ουὰ. 

4. Υδῆνεῃ, νθεπ ἴπου τνεηῖεβὶ ἐοττἢ ἔγοπι ϑεῖσ, 
Μαγοδεάϑι ἔτοπι ἴπε γτερίοῃ οἵ Εάοπι, 

ΤΆς φαγιὰ αυακεά, [με μεάνεης βσψαγεὰ (2); 
Τῆς οἱουάδ ἀτίρρεά νναῖεν, 

5. ΤἊε πιουηϊαὶπϑ 5ἰγεατηεὶ Ὀείοτε Ὑδην Ὦ, 

Βείοτε Ὑδηνθι, ἴῃς Οοά οἵ [Ξταοὶ. 

6. ἴπ πε ἀαγβ8 οἵ ϑδαπιραῦ Ὁεη ΑἸδίδ, οαγανδῃβ οςδδεὰ, 

Απὰ ναγίατετβ ἵγανε! σὰ ὉῪ τουπάφρουϊ ραῖ}5. 
ἡ. ἩΗκαπιϊεῖβ (7) οεαβεὰ ἴῃ [βγδεὶ, 

᾿ . ὅ ᾿ οςδβεὴ, 

ΤῊ ἰδοὺ ἀἰάδὲ ατίϑς, Ὀεθογδῃ, 

ΤῊ ἴμου ἀϊάβε ατίβε, ἃ τπυιδίγοῃ ἱπ 1Ξγαεῖ, 

5 όνια, γαῦ, Ξυῦ δη.; ΚΙ. ὥσν»ενε; ϑοῃτγοθβάδν, δ υδερίδμε νεμδίθγωνε, Ὁ. δὶ ζ.; 

Βγαυη, ἀε νετί με “αεεγἀοέν», εἃ. τὰ. Ὁ. 301 

ἘΚΙ. δεχ. 5.:ν. ΜδῺΥ βοβοϊαγβ (πη τηαὶ γόνα βἰαβθδ ἀγα Ἔχοϊυβίνεὶν πιεδηῖ; 
5εε Ηασγίπιδηη, Αἰεόγ εν να, '. Ὁ. 4οι Πΐ., ἰἰϊ, ρ. 138 Ε΄ 

Ζ Ταὶϑ ἱγαῃϑιδιίοη ἰ5 δῃοί αν ἴο τε ργεοεαϊπρ ἱπιεγργείατίοη, πὰ ἰ5 ἃ5 ᾿ΐεγαὶ ἂς 

Ῥοβϑβϑίθε. Νὸο αἰϊεπιηρὶ μῶ5 Ὀδεῶ τρδὰς ἴο ργοάιιοε ἃ ᾿ἰΐεγαγυ νεγϑίοῃ οἵ ἴδε ροῦεῖῃ, 
οζσ ἴο ἰπιίϊδια ἰϊς στ γίμπι. 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

22. 

23. 

ἸῦΡΟΕΞ 

. . . . . . Φ . . . .Φ .Φ 

ϑμίεϊ ἃ νγαβ ποῖ ἴο ὃς 3εξῆ, ποῦ βρεᾶσ, 
Απλοηρ ἐοΓ ἱμουβαηὰ ἴῃ Ιβγδεὶ. 

Μγ Ὠεατῖ ἴυγῃβ ἴο ἴῃς τρᾶγβδα]β (7) ἴῃ Ιβγδεὶ, 
ὙΒοϑε ψγ80 ἔγεεὶγ οὔεσ ἀιθοηρ ἴδε Ῥεορῖς, υἷεες γε Ὑδνεὶ. 

ΤΆ απ ταδγομβεὰ ἄονσα ἴο ἴῃς ραῖεβ ἴῃς ρεορὶε οἵ Ὑδηνεδ. 

ουδε ἴπες, τουδε πες, Πεθογϑῃ, βίσῖκε ἂρ ἴῃς βοὴν; 

Ὅλ, Βαγαῖς, δῃὰ ἴδε ἴῃγ οδρίϊνεβ, βοὴ οἵ ΑὈϊποδπηι. 

ΤΒε Ρεορὶς οἵ Ὑδδνεῃ πιδτομβεὰ ἀοννῃ ἔοσ Ηἷπὶ ἃ8 βεζοςξ. 
“ον ἘΡΒκαΐαι ζ 
δὲν 5" Νὲ ἃ Βεπίαπιίη. " ὃ 

Ετοπὶ Μδοδὶσ τοδιοπεὰ ἄονγῃ ἴα πο μου οδγουβ, 

Αμπὰ ἔτοπι Ζεδυϊυη ἴποβε πο Ἰεδὰ ννἱτἢ [με ταυδίετ- πιδβίετ᾽ α 5 ΔΒ. 

Αμά. ᾿ ὡ Ιββδοβδασ ψἱ Ὠεθοτδ; 

Απάὰ. ᾿. ἕ Ὁ Βαιακ 

Αχωοὴρ ἴδε ἀϊνίϑίοπβ οἵ δυθεη ψεῖς ρτεδί ἀϊβουββίοηβ. 

ΜᾺ ἀϊάϑὲ ἴδουὺ 511 511}} ἀιιοηρ ἴπε ἀππρ-  λρ5, 

15ϊεπίηρ ἴο ἴῃε οἰ] πρ οὗ [πε βοοϊκβ ὃ 

ΟἸἰϊεαὰ τεπιδίμεά Ὀεγοηῃὰ ἴῃς ]οτάαπ; 

Απὰ Πδη, νῈΥ ἀοε68 δε 5ε6κ ἴῃς ῥγοϊεοϊίοη οὗ ἴδε 5ῃϊρβ᾽ 

Αβῇου δῖ 5111 ου ἴῃς βῆοτε οἵ ἴῃς Οτεαῖ ὅςα, 

Απὰ τειηδίπεὰ ὉγΥ ἰϊ5 ἰαπάϊηρ-»ἴδςεβ. 

Ζεθυϊαῃ ἰ5 ἃ ἰτὶδε ἴῃ τες] εβϑὶν ἐχροβεὰ ἰἴ86} ἴο ἀςδίδ, 
Απὰ Ναρῃῖαὶ!, ου ἴῃς μεὶρῃ8 οἵ ἴῃς ορεῖ βεϊὰ. 
Τῆς Κίηρϑβ οδηιε, (ΠΕῪ ἰουρῆιϊ; 

ΤΒεη ἐουρπῖ ἴῃς Κίηρβ οἵ (απδδῃ, 

Αἱ Ταλπδοῖ, ὈΥ̓ ἴΠε νναῖειβ οἵ Μερίᾳάο; 
Οαδΐῃ οἵ 5ἰϊνεγ {ΠῈῪ ἀϊὰ ποῖ τπᾶῖο ! 

Ετοτὰ Βεδυεῃ ἰουρῆϊ ἴῃς 5ἰδγϑ, 

Ετοσι ἐμεῖς ραῖῃ5 ἔπεῪ ἑουρῆι ἢ ϑίδεγα. 
. ὙΒε βίγεδιῃ οἵ Κίβῃοῃ βινερί ἴπεπὶ ἀΥΤΑΥ, 
Τῆς 5Βίγεδηι οὗ ἅ ἢ ο 

ΤΒδη ψετς Ὀαϊϊετεά ἴπε Βςοἷς οἵ ἴῃς Βοτβεβ, 

Ετοιι ἔπε ραῖορ ραϊορίηρ οὗ 5 βίεεάς. 

Ουΐθε γε Μετοζ, 3 ἢ ἴῃς Μεβδεηρενῦ οὗ Ὑδμνοῖ, 
Ουχβε γε ὈἰτοΥν 115 ἱππαθἰδηῖβ, 
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Βερσδυδε ἵμεΥ οαπης ποῖ ἴο ἴῃς Βεὶρ οὗ Ὑδμνε, 
Το ἴδε Βεὶρ οἵ Ὑδινεῖ, κε Ὀγᾶνα πιθῃ. 

24. Βἰεββεὰ ἀὔονυς 4]} ἡνοσηεῃ 5881} [εἰ Ὀς, 
Αβονε 81} ποπιδὰ νγοπιεπῃ 518} 8η6 Ὀς ὑ]ε85θά. 

25. Νγαῖετ πε δβκεά, γαῖ βῃ!ς γανε; 

[πῃ ἃ Ὀονὴὶ ἔοσ Ἰογσὰβ 886 Ὀσουρᾷὶ Εἷπὶ ϑοὺγ ταῖς, 

26. Ηετ Βαπὰ ἴο ἴδε ρὶπ βῃε γβαςῇςβ, 
Αμπὰ δεῖ γεἰρμξ μαῃὰ ἴο ἴῃς δ οὶ . 
Απὰ Βδιηπηοῖβ, ἀθσίγογβ Ὠἰβ μβεδά, 

ϑιμδβῆε8 πα ἀξ 58:65 ἢἰ5 ἰςηρ]ς. 

27. Αἴ Ποῖ νετῪ ἔεεῖ ἣς βδηῖς ἀονη, εἰ] δὲ (]}} Ἰεησίῃ, ἴΔγῪ 5:1}; 

Οπ ἴδε βροῖ ψγῇεγε Βε βαηῖὶς ἀονῃ, ἴδετε Ὡς ἴε]], ΚΙ ]]οά. 

28. ΤΒτοΟυΡᾺ ἴπε νίπάον ρεεῖὰ . . .- 
ΤᾺε πιοῖμεσ οἵ ϑἴβετα ᾿πσουρῃ ἴῃς Ἰαϊῖςε : 
ἍΝῺΥ ἀοεβ μἷ5 σμαγίοιυυ αὶ! ἴο σοπιεῦ 
ΝῺ ἴδυγυ ἴπε (οοι 8}}5 οὐ ᾿ΐβ ομαγίοιϊβ 

Τῆς βαρεβὲ οὗ Βεὺ ῥγίποαββεβ γερὶ νυ, 

Υεα, 88:5 ἀπϑινεῖβ Ποῦ οὐνῃ αισβίίοῃ : 
30. Νὸ ἀουδῖ [ΠῈῪ γε βηάϊΐηρ, ἀἰνϊἀΐηρ ὈοΟΙΥ; 

Α ψεΠΟἢ οἵ ἵνο ἔοσ δδοῇ τηϑῃ, 

ΒοΟΙ͂Υ οἵ ἀγεὰ 5ἰυβξς ον 5ἴβεγα, 

Α Ρίεοε οὗ εἰ τοί ετν οἵ ἵνο ἔοσ ἴῃς πϑοῖὶς οὗ. . . 

ὃ 

31. 50 5}|4}} ρετίβἢ: 81} [με επειηΐεβ, Ὑδμν ἢ ἢ 
Βυϊ 5 ἔεῃ 5 588}} Ὀς 85 ψῃεπ ἴπε βὺμ τἶβεβ ἴῃ ἷβ ροννγεῖ. 

ΥἹ-Π. Οἰάθοι ἀθ] νοῦ 16Γ 80] ἔτοπι [10 ΜΠ Πα ΔΗ 68. --- ΤῊΣ 
15γδ6]1165 ἀραίη οἤεηα Ὑδηνεη, τῇ ο δἰΐοννβ ἴῃς Μιάϊδηϊτεβ ἴο ΠδΙτῪ 
τμαπὶ Ὁ βενθὴ γεᾶῖβ. Αἴ ἜνΕῚῪ Παγνεβὶ της ἴῃε Βεαάδνίη μογάθβ 
σοι ἀονῃ ὑροη πεῖ πα βἰπρ ἴῃς ἰαμὰ Ῥᾶγε (6.5). Τῇ σαυβ6 
οὗ τῆῖ5. Ρυηίϑῃμηεηΐ ἰ5 ἐχρίαϊπθά ὉΥ ἃ ρτορῃεὶ (ν...). Τῆς 
Μεβδθηροῖ οὗ γαμεῖ ἀρρεατβ ἴο ΟἰἸάξοη ἂπά βυμγηοηβ ἢϊπι ἴο 
ἴτεβ ἰβγδδὶ ἔτοτῃ ἴῃ ἱπουτβίοηβ οἵ Μίάϊδη (ν.}}. 53). Αἱ τῇς διά ἀΐηρ 
οὗ δηνεῃ, Οἰάξοη ἀεβίγογβ ἴῃς 8]1ὰγ οὗ ἴῃ Βαδὶ οἵ ἴῃς ρασς 
δῃᾷ ουἵδ ἄονῃ ἀπά Ὀυτηβ ἴμ6 βαογοὰ Ῥοβὲ (αελεγαλ) ; με ἰ5 βϑανεὰ 
ἥτοῖὰ ἴῃς νεηρεδπος οἵ ἢ 8 ἴοννῃ5- (ΟἹκ Ὁ ἴῃς βῃγενγὰ βρεθεῖ οὗ ἢΐ8 
(λῖμεν (ν. 5.3). Ὑῇηὲε Μιάϊαπίιεβ ἀραίη ἰηνδάς ἴῃς Ἰαηά, δηὰ ἐῃοατρ 
ἴῃ ἴῃς Ρ]αἰη οὗ [εζγεεὶ. (Οἰάξοῃ ταῖβεβ ἢϊ5 οἰδηβίηεη οὗ ΑὈίθΖοσ, 

αἶἰδο ἴπε τεβὶ οἵ Μαηδϑβεῆ, Αϑῆεγ, Ζερυίΐαη, δηὰ Ναρῃίαδὶῖ ; ἢς ἰ5 

δϑϑυγεὰ ὈΥ ἃ πιῖγαοϊς ἴπᾶὶ Ὑδηνθἢ νν}}]} σαν Ιϑγαοὶ ὉγῪ ἢῖ5 ῃαπὰ 

(ν.35.9). Αἱ ἴδε σοπιπιαπά οὗ Ὑδῆνεῃ ἢΐβ ἴοτοε '5 τεἀυςεά ἴο ἴδῃ 
τδουβαηά, ἀπὰ ἴπεδη, ὉΥ 4 βἰηγυϊασ ἰεβϑῖ, ἴο ἴὔγεε πυπάτοα τθῃ 
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(7,5. Ἐποουταρεά ὈΥ δῃ οὔγϊηουβ ἀγεδηὶ Μοὶ ἢ Πεατὰ ἃ 
ΜιΙιαϊαπῖϊε τε] ηρ ἴο 5 ᾿εηϊ- παῖς (ν. 3), μὲ {υγηΐϑεβ. ἢἷβ ἴἤχθα 

Βυπαγεά τηδη νι τογοῆ 5, βαυῖῃθη ͵8τ5, ἀπ Ὠογηβ, δηα βυττουηάϑ8 
δηῃὰ δἰαστὴβ ἴῃ 6 σδιὰρ οὗ Μίάΐδη, νη ϊο ἢ Ὀγθαῖκβ ἃρ ἰῃ νὰ Πϊρης 
(ν.55). νηΐΠε Πα ἕο!ονν5 ἴπεπὰ ἀρ, ἴῃς ἘΡὨγαϊηνἶοβ. μοδὰ τπθπὶ 

ΟΗ͂ ἴῃ ἴῃς να]]εῦ οὗ ἴπε ]ογάδη δηὰ 5|δὺ ἴμε ἵνο οἠϊείβ (ν.35.5), 

Ηανίηρ ἀρρεαβεὰ τε ᾿θαϊουβυ οὗ [με ΕΡΗτγαϊπηῖῖεβ (8:.3), ἢς Ρυτ- 
5.165 ἴῆς Μιάϊδηϊϊεβ ἄοσοββ ἴῃς [ογάδῃ. Τὴ ρεβορὶς οἵ ϑυσοοῖῃ 

δηὰ Ῥεημεὶ τείαϑα ἢΐπὶ ἰοοα δηὰ γε [ῃγεαϊθεηθὰ ἢ αἶγα νεη- 
δέδῃος (ν.. ). ΗἜε 5υγρτίβεβ ἴῃε ἴοε ψῇοσε ἴμεν (πουρῃϊ τΠεπ- 
βεῖνοβ βθοῦγε δηά Ἵδρίιγεβ ἴῃ 6 ἴνο Κίηρϑ (ν.1.13), Ἐστυγηΐηρ ἴῃ 
ἰπυτρἢ, ἢ νἱϑὶῖ5 Ἔχθιρ συ ρα ηἰβηπηθηῖ οἡ ϑυσοοῖῃ δηὰ Ῥεπημεὶ 

(ν..5.:.11)ὺ δηά ριυιῖ5 ἴο ἀδδῖῃ ἢ15 ὈΓΙΒΟΏΘΙΒ ἴο ἀνθῆρο ἢ 5 5ἰαίῃ Κἰῃβπθῃ 
(ν.5 3), Ηε τεᾷιβεβ ἴῃς Κίηράοπι ψῃ]οἢ ἢἷ5 σταῖεα! σουῃιγγταθῃ 
οὔεγ ᾿ἰπὶ (ν.3.), Ὀυῖ ἰᾶΚεβ {πὲ ροϊάδη ογηδπιθηῖβ {ΠΕῪ Πᾶνα 

βιτρρεά ἤοτὰ ἴῃς 5δίη δηά ἔγοτῃ {Πεὶσ σᾶπιεὶβ ἴο τᾶκα δὴ ἰάοἱ 
(εῤλοά), Μ᾿ ηϊο ἢς 56ῖ5 ἃρ δ Ορῆγδῃ (ν.᾿. 57). Τῇε Μιάϊδηϊϊεβ 
ἅτε απε]]εἀ ἀπά ἄδτα ποῖ {Π{ππ τπεὶγ πεδὰβ δραίῃ ; ἴῃς Ἰδῃηὰ 15 ββοισα 
ἴου ἰουν γεαῖβ (ν.3). ΤῊδ ϑἴογυ οἴοβεβ ψῃ ἃ Ὀπεῖ ἠοτίος οὗ 

Οἰάεοῃ᾽5 ἰδυὶϊν (ν.3. 3) δηά οὔ {πὸ τείαρβε οὔ [βγδθὶ] δῇεσ ἢΪ8 
ἄἀεαῖῃ (ν. 3.5), νῃοῦ ἔογπιβ [Π6 σοηηοχίοη ἢ ἴῃ6 5ἴοΥν οὗ 

ΑὈἰπιεϊεοῃ, οἢ. 9. 
ϑίυάον (1835) οΑ] δα αἰϊεπείοη ἴο (με ἔδει τπδὶ 845 5 ποῖ ἴῃ 6 

β6αιοὶ οὐ ἴῃς ἰοσεροίης Ὠδιταῖϊνε. [ἢ γ" 5 τῆε ΜΙαϊδηΐϊζεθ. ἅτὲ 
ἱπιοσοοριοὰ ἴῃ μεῖς ἢϊρῆς ὉῪ ἴῃ6 ἘΡὨγαϊηηῖεβ, δηὰ ἴῃῈ ἵνο 
οἰϊοίβ, Οὐ δηὰ Ζεεῦ, Κι]εἀ. ὑνβεη Οἰάδθοῃ, ψῇο 15. ἴῃ ρυγϑαΐς 

οἵ τμ6πὶ, σομηθ5 ᾧρ, ἴῃς ἘΡἢτγαϊπῖϊοβ ἰηνεὶρἢ ν᾽ μ Εἶν ἀραϊηβὲ ἢΐπὰ 

Ῥεοδυβα ἴα ἡγεγα ποῖ βυπιπηοηθδα δὲ ἴῃ 6 Ὀερπηΐηρ, δηὰ ἀγα ΟὨ]Υ͂ 
Δρρϑαβθὰ Ὁγυ ἢἰβ βαδιϊευίηρ σοπιρατγίδοη οὗ ἴπεὶγ δοῃίενεηεηὶ ἢ 
ἢΐθ ον : [5 ποῖ ἴῃς ρ]εδηίηρ οὗ ΕΡὨγαίτη Ὀεῖζεσ τἢΔπ τἢε νἱηΐασα 

οὔ Ανἱεζεσὺ Οοά δᾶ5 ρίνεηῃ ἰηῖο γουγ πδηάβ ἴῃ6 ἴνο οἢίείβ οὗ 

Μίάϊαπ ; ψῇῆδὶ πᾶνε 1 Ὀδδη δὺϊε ἴο ἀο ἴο σοπηρασγα νἱ ἢ γου ΤΗΣ 

αυᾶττοὶ ἰϊ5εϊζ, δηἃ ἐβρθοΐα!ν ΟἸάδοπ᾽ 5 τορὶυ, βμον παῖ ἴῃς ρυτγϑιῖ 

ΜᾺ5 ΟΥ̓ΘΥ; νἱηΐάρε δηά ρ]εδηίηρ ψεσα Ὀοϊῃ σοιηρίεῖθ. [Ιἡ 85, οὴ 
1ῃ6 σοπίτατυ, γα πὰ Οἰάξδοῃ δηὰ ἢϊβ5 ἴἤγες πυηάτεα πιδη (ΟἸ]οσσίης 

τῆς τειγεδῖίηρ τηδύδυιάθτβ ἄοσοβ5 ἴῃ6 Τοτάδη, ψίτ δυο ἀποοτίδίῃ 
Ρτοβρεοῖ οὗ βϑυσοθββ ἴπαὶ τὴ6 τονγηβπιθη οὗ ϑυσοοῖῃ δηὰ Ῥεημεὶ 
Βο ΒΒ ΠΩΪΥ ταῆιβα ἴο ατηΐβῃ ἴῃς ἑοοά 6 πδεας ἴοσ ἢϊβ ΠΌΏΡΤΥ τηδῆ. 
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Ηδε Ῥυβῆε8 οὔ, βυγργίβεβ ἴῃ 6 σδρ οὗ [ῃς Βεάδνίη, ἀπ τηδκε5 ρτὶβ5- 
ΟὨΘΙ5 ἴῃς ἵνο Κίηρβ οὗ ΜΙάϊδη, Ζεῦδῃ δηὰ Ζαϊπηυηπα. Νοιῃίηρ οδη 

Ῥὲ οἴεδαγεσ ἴδῃ {πᾶὶ 8523 ἰς ποῖ ἔτοιὴ [Π6 β88πη6 βοῦγος 85 8: ὃ ψ τῇ 
1ῖ5 ρσειηἶβεβ ἰὴ ἴῃ6 ργεσθαϊΐηρ παεταῖϊνα. (ΟἸΌβεσ Ἔχϑηλ παι Οἢ 5ἤονβ 

τμαῖ οἰ. 6, 7 τε ποῖ οἵ οπε ρίεςς ἰἤσουρδουῖ; 655, 6.ς., ι5 ποῖ [ῃ68 

οοηεϊηυδίίοη οἵ 6᾽1.-:3., τῇς βεοοῃά εἰρῃ, 655 3, 5 βίγδηρβ δῇϊεσ ἴπ6 
τηΐγδοὶς 65; σοιαραγε 8150 65 ψ τ 655 758, ἀπὰ οἡ ἴῃς οἴμοσ μαπά" 

655 ψιῖτῃ Ὁ 8..Ν. ὍῊΕ αυεϑίίοη ἴἢυι5 ἀγα ΨῃΘῖΠΕΓ τἴῆοβε ρᾶγίβ οὗ 
οἰ. 6,-85 ψῃϊςἢ ΟὈν!ουβὶν ἀο ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃ 6 ργποῖραὶ πατταῖίνα 

816 δαάϊτίοης τηδάς ἴο ἴῃς οἷά βἴοσυ ὉΥ ἴδε δυΐμοσ οἵ ἴῃς Βοοῖκ 
οἵ ΤἸυάρεβ οὐ ἰδίθσ βαϊΐοιβ ; Τ ΟΥΓ ψηθῖΠΟΣ ἴννο βἴοσίεβ ἤᾶνθ Ὀεθ 

υηϊϊεὰ ὈΥ ἃ τεάδοίοτ. ᾧ [Ιῃ ἴΠ6 Ἰαῖίοσ οᾶθῈὲ νὰ πᾶνε ἔαγῖμεσ ἴο 
ἰηχυίγε ψῃοῖμοῦ τπςῈ δηϊεσεάδηϊβ οἵ 8“ τὸ ἴο Ὀε ἐουπά ἰπ οἰϊῃοτ 

οὗ 1686 βουζοθϑβ, οὐ ψΏ ΕΙΠΕ νὰ πᾶνε ἴο τεσορηΐζε ἰηῃ 847: τῆς δηὰ 
οὗ ἃ ἰῃϊγὰ 5ἴογυ, ννῆοβε Ὀδρίπηΐηρ ἢδ5 Ὀ6θη ΘῃΓΓΕΙΪῪ βυρρίδηϊεά. 8 

ΕἸπάΙγ, τὰ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἀϑιεα ψῃθῖΠΟΣ ΔΠΥ ΟὨΘ, ΟΥ̓ 4]}, οὗ ἴῃ6 βδουγοςθβ 

οὗ τῆε58 ομδρίειβ οδῃ ὃ6 ἰάἀθητῆςα τ τῇ 6 οἷά Ὀοοκϑ οἵ Ι5γδβ] τα 
Ὠιἰδῖουυ ψηϊοἢ ἀγὲ υϑεα ἰη ἴῃς σοιηροβίτίοη οἵ ἴδε Ηεχαίδαυοδ. ἢ 
ὙΤΏεβε αιεϑίίοηβ ἃτα 85 γεῖ ἔασ ἴοτὶ ἃ ἀεῇβηϊῖνε 5οϊυκτίοη ; ἴῃ 6 

αἰϊεταρίὶ ὙὨοἢ ἰ5 παρ δῖον σδῃ οἰδὶπὶ ΟὨΪΥ ἴῃ σπαγαοῖοσ δηὰ 

ναϊυς οὗ ἃ οπίϊοδὶ Ἔχρεγτηεηῖ. 

Οα ἴδε οτγίτἰοαὶ ργοῦ]επιβ οἵ οἢ. 6-8, Ξες ϑίυάδετ, Ρ. 212-215; ΝΕ μαυβεπ, 

Ονεβ.ν Ῥ. 223-228, ῥγοίδι, Ῥ. 250 Η.; Βεγίμεδυ, Ρ. χχὶϊ. ὅ., 129 Εἴ; δῖἴδάς, 

ΟΡΨΔ. Ρ. τ81--1|ι92; Βόὄμπιε, ΖΑ 7 Κ΄. ν. Ὁ. 251 Η΄.; Καεπεη, “[ΟΟΣ, τ. Ρ. 343 ἔ, 

346 Β., Βυάάε, ΔέολΖ τ. δανε., Ρ. 107-125; Οοτηῖ, Φ μ)3,, ρ. 9ος {.; ΚΙκεὶ, 

δεμά. «. Αγ τ, 1892, Ρ. σ5-όο; ΟΗ͂. ἱ. 2. Ῥ. 71-4; ΝΝΊΠΟΚΙεν, ἡ ἡογίορία- 
ἐϊδεὰς βογεελμηψερ, Ρ. 42 Π. ---Ἴτ τερατὰ ἴο [πε πιαΐῃ πατγαῖϊνε ἰπ 6]--88, [Π6 
ἀϊθετεποεβ ἀπιοὴρ ἴδε οτἰτἶο8. παιηεὰ ἀῦονε ἄγε ποῖ νεῦὺ ρτεαῖ. Με πδυβεη 

Ἰεᾶνεβ ἴο ἰϊ 61-3}. 4 580. ,,1. 9.35 81-8. Δῃᾷὰ ἴῃς οτρίπαὶ δοσουπὶ οἵ ἴῃς πιακίηρ οἵ ἴδε 

ἐρβοὰ ἴῃ 8535. ϑιαάς ἀεῆπεϑβ ἰϊ ϑοπιεννῃαῖ πποῖς ρῥγεοίβεϊυ, δϑϑὶρηΐηρ ἴο ἰξ ἴῃς 

Ὀαϑ818 οὗ Εἀ᾽5 ἰηιτοάυοιίοι ἴῃ 61-6, 611-324. 85, ,.1.9.25 81.8.5. Κις ; 63:-6α. 11-94. 880 85: Ὁ) 
71.:5.:11.13.35 81-δ. Μὲ 8} ΤῊς τειηδίπαεν οἵ ἴπε ομαρῖετβ ςοπϑίβῖβ, δοςοτγάϊῃρ ἴο 

8}} [Πε8ε οτίεῖοβ, οὐ δδάϊείομβ Όγ ἀϊβεγεηῖ μαπάβ δπὰ οὗ ἀϊβεγεπὶ ἀαῖεβ; 84:21 ἰ5 

4 ὅ8εε Ν ε., Ου»β., Ὁ. 223-226; 514., Ο ΚἹ]. ἰ. Ῥ. τϑι Β΄. 

ἘΝνε,, 814.,ὄ Κας,, Κίε, 

7 Βε., Βα., Οο. ᾧ 80 4} τῃε οτἶοβ οἰϊεὰ, ΙΙ Βὄῃπιε, Βι., (ο. 
“ ΟἹΓἨ σόυτϑε ἐχοθριϊπρ ἴῃς ἴγαοεϑ οὗ ἴῃ εὐἀϊϊοτ᾽5 ἤαπά ἰη ἴῃς ἱηιγοάυοίίοῃ. 
85,12 15 ηοί ]] ἔτοπι οπα παπά; ν.3δὺ ἃ Παγπιοηίβιϊς δἀαϊίοη. 
Ἤ Ἐχοερὶ ἴῃς Ἰαδὲ ψογάς οἵ 68 (1π6 Απιαϊεκίιεβ ἀπά Βεπὲ Οεάεπι) ; 7718-.32 μὰν 

Ὀδθη τεϊουοῆεα. 
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ἔτοπι ἃ δεοςοηὰ βουζος, ἔγοτι νν δἰ ἢ οἢ. 9 δἷ8ο ἰβ ἀεγίνεὰ." Βυ., οδε δπαϊγαὶθ 

͵5 δἀορῖεἀ ΒΥ Οοτη!}}, βπὰβ ἱπ οἈ. 61--88 ἔννο βουγοεβ υπίϊεὰ ΌΥ ἃ τεἀδοῖοσ; νυἱζ., 
] 630-68. 11. 8. γ,1.9.1}. 18.9 14.9 15.32.9 35.85 81.8.39; Ε. 667-10. 36.82. 86. ΤῸ (ῃς ἢτεὶ 

εὐϊϊος (Ά}ε) Βε δϑογίδεβ ἽἼχίεμβίνε δή άϊτίουβ ἱπ 6 6, ἱπιεγροϊαϊίους ἱπ 611-39, 

685 γ3.8. 15 [ἢ ἱπιτοάπυοτίοῃ οὗ ἴπε Βογῃβ ἱπ 715. 33, ρεγῃαρϑβ ἴῃς Ἰαϊϊεν ρατί οἵ 827, 
ἴο Κἀ τῇς ομαγαοϊεγίβιὶς ρῆγαβοβ ἴῃ 6}. 34 828, βεσῦῃαρβ ἴῃς επὰ οἵ 8:27, (ΟὨ. 84:31 
5 [ῃς επὰ οἵ δῃ ἱπάερεπάδηϊ βἴοτυ, νυ ἢ ἰ5. ποῖ, Βονψενεῦ, δὴ ἱστεσοποι Ὁ] 

ἀϊνεγφεηὶ δοοουπί οὗ ἴῃς δνεηΐβ παιταϊεὶ ἰπ 6)-- 83, αὶ τεϊαῖεβ ἴο δῃ δηείγεὶυ 
ἀϊβετεηῖ οσουστεπος. Βα. τσ θεν ἀδοΐαγεβ ἀραϊπβδὶ ἴῃς εχαρροτγαῖςα οοπίταβὲ 

ἄτανῃ ΟΥ̓ Ρτενίουβ οττῖοβ Ὀεῖννεθη 84:31 απὰ 61]-85, ννΒΙοἢ τππδῖκοβ ἴῃς Ἰαϊῖοῖ 
Ὠιἰβίοτί δ! νγουίῃ!]εββ. 5 [ἰ 5 αϑϑυπηθὰ ὈΥ 8}} ἴμεβε οσίτἰςβ, θερίππίπρ ἢ 

γε Ιπαυβεη, ἴπαὶ ἴῃς δηϊεσεάςηβ οἵ ἴμε βἴοτυ 85:31 σδπποῖ Ὀὲ Ἰουπὰ ἰῃ 61--88, 
Τῆς ροβίυ]αϊε5 οὗ ἴπε ἔοσγπλευ ὅγε, ἴξ ἰ8 βαϊά, οἵ ἃ μον ἀϊβεγεηι Κὶπά. [ποιεδὰ 

οἵ (οἸονίπρ ἃ ἀϊνίπε ο4}} ἴο ἀεἰῖνες Ιϑγαεὶ, Οἱάδοῃ 85, ἰκε Βαγδαῖκ (512), ἃ 
Ῥεύβομδὶ στοῦ ἴο ἄνεπρε; ἴῃς Μιαϊδηϊτε5 ἴῃ ἃ (οσαὺ δᾶνς [ας ὰ ἢ Ὀγοίμεῖβ 

(8186). Το ἄνεῆρε {μεὶγ ὈΪοοὰ ες ταῖϑεβ ἢὶ5 Κίῃβϑιηθη οἵ ΑὈίςζεσ, ρυγβυςεβ ἴῃς 
Βεάανπ δογοββ ἴῃς Τογάδῃ, ονεγῖδκεβ δπὰ βϑυγργίβεβ ἴμοπὶ οα ἴμε Ὀογάοτ οἵ ἴδε 

ἀεβετῖ, ἀπὰ πιᾶῖκεβ ἴπεπὶ ΡΥ ἴπε ρεῃδῖγ. Ὅμε πιοῖϊνε, ἴῃς δοῖοτβ, ἴῃς βοεπα 
οἵ ἴῃ δεϊίοῃ, ἂτς ἀϊβεγτεπί. Βαῖ, οὐ ἴδε οἵδε βαπά, ἴῃς σεβοιῃὈδποςβ Ὀεΐνδοη 

ἴδε ἔννο βἴοσίεβ ἂγε ποῖ 1655 ϑἰγι κί; ἴδς ΑΡἰεζεῖϊεβ (653), τὰς ἴτας δυπάτεα 

πάθε (78), ἴῃς ἴνο οὨϊεῖβ οὐ Κίηρβ οὗ Μιάΐδῃ ψνῆοβε πϑίηεβ βουπὰ 50 ϑβυ3ρὶ- 

οἰουϑὶν αἰϊκε, ἂτεὲ ἴῃς γεαὶ δοῖογβ ἱῃ Ὀοΐῃ. Τῆς ρῬαγβυὶϊξ δοτοββ ἴῃς Ἰογάδῃ δπὰ 
βαγρτίβε ἴῃ {πεῖς οὐνῃ ἀδβετὶ ἀοὸβ ποῖ Ἔβχοϊυάς ἃ ργενίουβ πἰρῃξ δἰᾶγτι δπὰ ἤϊρῃὶ 

Ἰκς ἐμαὶ παττρῖςά ἰπ γ168., 8 Ὑπαὶ ΟἸάεοη Βδά ἃ γον οὗ πἴβ οὐῃ ἴο ἀνεῆρε, 

5. ποῖ ἱποοιῃρδίὶς ἢ ἴῃς τερτεβεηίαϊίου παῖ ἢς ψγὰ8 οδιεὰ οἵ σοὰ ἴο 
ἀεϊίνεν 18γδε] ἔγοπὶ ἴῃς βοουζρε; ἴῃς 5ῃδγρ β8ενοσγίηρ οἵ παῖυγαὶ δπὰ τεϊϊρίουβ 

ταοῖίνεβ 5 τηοσς ἴῃ ἔπε τπηδηηεῖ οὗ ἴῃς τηοάσζη οττὶς [μη οὗ ἴῃς ἀποίεπὶ βἴοτυ- 
τεῖϊετ. Οπ ἴδε οἴμεν παπὰ, Ἂβρεςίδιὶν ἱξ 6).-88 τε τεραγάεά δ85 Ἵοπιροϑβίϊε 
(Βιυ., Οο.), ἰξ ἰθ νετγ ἱποοπνεπίεπε ἴο Ββανς 84:31 Ἰεῆ ονεῦ; βϑυςἢ ἃ γεπιδίῃἀοτ 

ΤΩΔΥ ποὶ υπίαϊ τὶν Ὁς ἀεεπιεά ἃ ἕαίϊυτε οὗ ἴπῸ βοϊυϊΐοηῃ. ὍΤῇε αἰἴϊεπιρὶ παδὺ 

τπετγείοτε ὃ6 ππδάς ἴο ἀΐβοονεγ ἴδε Ῥερίπηΐπρβ οὗ ἴδε παιγαῖϊνε 85:31 ἴῃ τδς 
Ρτγεοδάϊπρ ομαρίοτβ. ἢ ΤἬΕΥ τς, οὗ σοῦγβα, ποῖ ἴο Ὀς ἰουπὰ ἰπ ἴπαὶ βἰταπὰ οἵ 

ἴῃς βϑἴουυ ψῃ σι δηᾶ5 ἢ γ34--8 8, νΠ νΒΙο ἢ 829 ἀρρεαῖβ ἴο σοπηδοῖ ἱπηπιε- 

ἀϊαϊεῖγ. Τῆς δἼοουπὶ οὗ ἴπε πίρμὲ αἰΐδοῖς ου ἴῃς οἂπὶρ οὗ Μὶίάϊδη, γ}6: 3, 15 

οοπηροβίϊε; ἔπε πογῃϑβ γε ποῖ ἱπίγτοδυςεά ΟΥ̓ ἴῃς τεάδοῖογ (ἔτοπι [ετίςῃο; Βυ.), 

θυῖ Ὀεϊοπς ἴο ἃ ἀϊβετεηι νεγβίοη οἵ ἴδἢς βίουγ. 4 [πὸ οπε δοοουηΐ ἴῃς ραπὶς ἰ5 

οαυβεὰ ὈΥ ἴδε 5ῃαϊτοτίηρ οὗὨ δδυῖῃεῃ 4:5, ἴῃς βυάάςη βδβηϊηρ οὐδ οὗ Ὠυπάτεάπ 

οὗ ἴοτομοβ, ἴπ6 νγᾶτ- τυ, Εου Ὑδῆνε ἀπὰ Οἰάεοη! Τῆς Μίάϊαπιιεβ ἤθε ἱπ 

5. Ου ἴδε Ἰδιϊετ ροίπι Κιτ, Ἄχργεββεβ ῃἰ πιβ6}7 συλγάδαϊγ ; οἵ. αἰ5ο Κας, 
τ Αδεγ τῃ6 γεπιοναὶ οἵ βοπιὸ εἀϊοτίαὶ ἰηιεγροϊ δου; 566 Ὀείονν. 

1 Οἱ, αἰϑο Κίιι., Οσ.24,. ἱ. ἃ. Ῥ. 73 ἢ. ᾧ Γῇ 86; Κυε. 
Ι Οοπιραγε ὙΜίποκιοσ, νο τεραγαὰβ 61-88 αἃ5. οοπιροβίϊς (7Ε) ; 86:33 5. ἃ Βοτιο- 

ξεπεου εχίγαοὶ ἔτοπὶ } δάἀεὰ Ὀγ ἃ ἰαῖεσ παπᾶ. Αβ ἰπ 312.3 (Ἐῃυα), 1 ὧπιὶ "πη Ὁ}» 
ἴο ἑοϊίονν Ὠΐ5 ἀπ] γϑίβ. 4“ Β6.; 566 θεῖον οὐ γ16, 
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σὰ ἀϊξοτάετ (ν.21). Ιπ ἴδε οἴδετ ἴῃς οαπὶρ ἰ5 αἰδιτηεὰ ὉΥ Βοσηβ ΟἹ ἜΥΕΤΥ 
581ὰς βουπάϊηρ ἴῃς αἰίδοϊκ; ἴῃς Μ|ιάϊαπίϊε5, ἰπ ἴῃς ἀαγκπεβ5 ᾿μϊηκίηρ μὲ ἴῃς 

Ιβγδεῖτϊιεβ ἀσε ἀροη ἴμεπι, ἰαῪ νυ] ἶν ἀρουΐϊ ἔμεπὶ ἀπά ΚΙ] οὐς ἀποῖμεν (ν.33)." 
Τῆς δπίεσεάεηῖ5 οὗ ἴπε8ε ἵνο δοσουπῖβ γε ϑαϑὶγ ἀἰβοονεγαῦϊς ἴῃ γ1-1δ, 5:8 
Ῥεϊοηρβ ἴο ἴῃς ἰγυπηρεῖ νετβίοη οἵ ἴῃε βίου; Οἱάδοη᾿β τεοοπποίββαδῃος, 79.334, ἴο 
ἴδε οἴδετ. [πῃ ςἢ. 6, ΒυάάεἾἶβ ἀπ γβὶβ τὺ ἱπ ἴῃς πιαίη ὃὈς (οἸ]οννεὰ. Ασοοτά- 

ἱηρὶγ γε Βανε: [, ρατί οἵ ἴῃς οἱάεγ πιδίεσίαὶ ἱποογρογαῖεά ἱπ 62:6, 611-3..δ: 
7..:.}1. 15:16 Ὁ τῇς νετβίοπ οἵ [ἢς βιγαίαρεμι ἰπ ν. 16. ἴῃ ψῃϊο ἢ {με τα δηῦ 

ἴογοβεβ δρρεᾶγ, ν.2], ραγὶ οἵ ν.ϑ3Ὁ ἀεβογ δίῃ ἴῃς αἰτεοϊίοη οὗ ἴῃς ϊριι, 8531, 

ν 3076 βα ϑιδηιία!γ, νιδϑε; ἰος Ἐ, 65:8 ἴῃ ρατῖ, 667-10. 36 82. δδ5 [[ἢς ο4}} οἱ 

Οἰάεοπ ἴο ἀεϊϊνετ 153γ8ς}], ν 85:20, ν.8δα (Μδηδββε}), γ5.8, [μδὶ νετβίοῃ οὗ νυ. 16:39 

ἰπ νι μῖοΒ ἴῃς Βοτπβ ραν ἴῃς οἰίεῖ ρῥαγῖ, ν. 23. Ξ΄ν (ἴῃ ραγῖ), ν.233(}} 3. 81-8. 3. 
[πὶ δβογίδίηρ (μἰ5 ρατὶ οἵἩ ἴμε βίουυ ἴο ΕἾ, 1 ἀο ποῖ δθῆγπι ἴμαὶ ἰξ ἰ5. 41} ὉῪ οπε 
Βδπά; 67-10, 5.) 9.» Βεεῖῃ5 ἴο θὲ οτς οὗ ἴδοβε βεοοπάδιυ ρίεσεβ νυ] ἢ νγε 80 οἴεῃ 

Βηά ἴῃ Ε' οοπίοχίβ, ὈοΪἢ ἴῃ ἴῃς Ἡεχαΐευςἢ δηθὰ ἴῃς Βοοῖκβ οὗ ϑαπιοὶ. Τῆς 

εὐϊτοτία! δααϊτῖοπ5 ἱπ οἢ. 6-8 (9) ἅτε ποῖ νεῦγ οχίςηβίνε οὐ ἱπηροτίδῃι. 

1-6. Το [6γ80]1088 οὗοπὰ ὙΔΗΜΘΕ; 6 41]1οὐγ8 116 ἈΠὰΐδη- 
1108 ἴο ΟΥ̓ΘΥΤΊΙΏ δπὰ Ὀ]αποΣ ἴπ0πὶ ΖῸΣ δΒΟΥΘῚ ὙΘΆΓΆ. --- [ἢ [5 
Ἰηἰτοἀυςοη [ἢ ἔδυ Πα, ρἤγαβα5 οὔ Ὁ ἀρρϑᾶσ ἴῃ ν." Ὁ; ἢἷβ βαπὰ 
ἰ5 4ἰδο ργοῦδῦϊν ἴο Ὀ6 τεοορηϊζεα ἴῃ οογίδίη ἡοῖθ8 οὗ Ἴχαρροζαϊίοῃ 
ἴῃ ν.3. ἃ, Τῇ βυῤρβίδηος οὗ νι" ' τηυβὶ Ὅς ἀεγνεα ἔτοτλ ἴῃς οἷά 
ΒίοσΥ ΜΠ ΐοἢ ταηβ Τπτουρῃ ἴῃ 6 (ΟἸ]οννηρ οπαρίθτβ. ΤῊ νεῦβαβ ἅΓῈ, 
Βονανοσ, τυιοἢ ονεηΠοδάςα, δηὰ 1ξ ἰ ργοῦδῦϊε πὶ ποσὰ ἴπΔῃ οηθ 
ΒοῦγοΘ ἢ85 Ὀδεη Ρυΐ ὑηάεσ σοηίΠυκίοη. 

1. Ιηἰτοάποίοτυ ἐογπιυ]αβ οὗ ἴῃ 6 βαϊῖοσ ; 5ε6ὲ οἡ 21} 15. -- ΜΠηΠαίαη 
τῆς πηοβῖ ἱτηροτίδηϊ οὗ ἃ στοὺρ οὗ {Πῦ65 ἴῃ ΝΝ. Ατδϑία νϊοῃ τῆς 

15γδο] τε ἰδιοτίδηβ τεοκοηθά ἴο τ εἷγ οὐ τᾶσς (ΑὈγδῃδμλ), που ἢ 
ποῖ οὗ ἴῃε 811] ὈΙοοά (186 σοπουδίηε Κείυγαῃ, σεη. 25. 1), ἀπά ἃ 
βἴερ λυπεῖ τειηονεὰ τπ8η ἴῃς 5 πιδο} 65. Τῇ ἰδηά οὗ ΜΙάϊδη, 

ἐ.4. τε ἀϊδίποϊ οσουρίεα Ὁγ τῃε βειἰεὰ ρατγὶ οὗ ἴμε {Π|06, ννᾶϑ ἴῃ 
6 πουΐμβεγη ΗἰξᾶΖ, εαϑὶ οὗ ἴῃῆε Ουϊ οὗ ᾿Αααῦδῃ, ψῆετα ἃ ἴον 

οὗ ἴῃς πᾶς ἶαυ. ὙῇῈ ποηηδὰ Ὀγαησῃαα οὗ ἴῃς τπὺ6 νναηάοτοὰ 

ὨοΙΠνναγα δίοηρ ἴῃ6 τηδτρίη οὐ ἴῃς ἀεϑβεγῖ, τηακίηρ ἔογαγβ ἰπῖο 
ἴπε ραβίαγεβ δῃὰ οὐυϊεναϊεα ἰταοῖα οὗ Εάοπι, Μοδῦ, ᾧ δηὰ Οἰϊεδά, 

δηὰ ὄνεὴ ρουπηρ δοοβθα ἴπε ἰογάδη ἰηῖο ν᾽ εβίεασῃ Ρα]εϑβείηβ. ὃ ---- 

4 8ὲεὲε αἷϑοὸ Δ ἸΏΟΚΊοσ, Ὁ. 50 ἔ. 
1 Ὀ᾿βγεραγαὶπε τοΐθοῦ ἴσαος5 οἱ ἴῃς εὐϊίοτ᾽5 Βδηὰ. ΣΟΥ, σεη. 3688, 
ᾧ Οπ ἴδε ννδῃάευηρθ ΟΥ̓ πηϊρταιϊϊοησ οὗ τηοάδγῃ Αγαὺ (γρεβ ἴο ἴῃ πογίῃ, 566 

Ῥουφπῖν, ““γαδέα Φετεγία, ἱ. 271 ἴ.; ἐϑρεοίδ!γ ἴῃς νἱάς στϑῆγε οἵ ἴῃς ᾿ΆΏςσυ, ἐδ. 

Ρ. 330 ἢ. :- ι ς 
Ν 
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δευδη γεα»5} οἡ ἴπ 6 σΠΓΟΠΟΙΪΟΡῪ 566 [πιτοάποιίοη ὃ 7.---2ῷ. 772ε 
2στυεν οΓ ἥἼ͵άίαη ῥγευαία οὐδεν 7ςγαφ] 3} οἵ, 412, νοτάβ οὗ ἴῃς 
δαἀϊῖοσ ψῇο ἰτδηβίοσιηβ ἴῃ ε δηηθδὶ ἔοσγαγβ οἵ ἴπεὲ Βεάδν)η ἰηΐο ἃ 

50) υραῖίοη δηὰ ϑενεὴ γεᾶγθ᾽ ορργεββίοη." ΤῸ ἴδε βᾶπης δαπά 
Ῥεϊοπρϑ ν. Ὁ, δηά, ἴῃ ραγὶ αἱ Ἰεαϑῖ, ἴῃς διιρ!βοδιίοη οὗ ν.5. --- 29 ν 

σαν ,γονι Μπεαάίαη “ἀεν "πα΄ ἦε... τυλίεά αγέ ἐπ ἐἠε δἰ δρ, ἀπά 

ἠέ ἐαῦός, αραὶ τ1η6 γασίσισες 65} οἴ, τ. ϑαπι. 13. ΤῊς νοτγὰ ψῃΐὶοῇ ἰ5 
οὔ τεα ἴῃ της ἰγδηϑίδτοη πηυδὲ ἴῃ ἴῃς σοηΐϊοχι πιθδῃ ἃ ρΐδος οὗ 
ΠοΠοΘδἰπηθηϊ ΟΥ̓ ΘΟ ; ἰΐδ Ὀσθοῖβα βἰρηϊβοδίίοη ἰδ ἀρ κηονῃ. 

Τῆς πιεδηΐηρ γσυίμές, ρογρές, δου θεὰ ἴὸ ἰξ ἴῃ ἴῃς Ἰεχίςοῃβ γεϑῖβ 
5016] ου 8η αὐβυγά εἰγπιοίορυ. ὙΠ δυῖποῦ ἴπ5 Δοσουηίβ ἔοτ ἴῃ 

δδηἀοηεα ΠΠ]]-[οτῖβ δῃὰ σοοκ ἀνε! ηρς βοαϊϊεγεὰ ονογ ἴπῸ ἰαπά, 
Ψ ΠΟ ρευθαρ5 ψεγα γεα]}Ὺ [ἢ6 ννοσκ οὗ ἃ τῆοσε ῥχίτα ἶνα ΡοραΪά- 
ἴοη. Μδην τειηδίηβ οὗ τῃ]5 βοσί ᾶγὰ 51}}} ἰουηὰ εαϑὶ οὗ ἴῃε ]ογάδη. 
- 8-δ. Τῇε γϑασὶγ ἰηγοδάϑβ οἵ ἴπε Βεάανίηῃ σου εὰ ἴῃς Ι5γδε  ]5ἢ 
Ρθαβδηΐβ οὗ ἴῃς ἔτυϊὶ οὗ {πεῖν το] δηαὰ ρτεαῖν ἱπιρονογϑῃαα [ἤει ἢ 
ΤῊ νεϑῖβεβ τὲ τοΐῖ ἃ υηϊῖ, ἃ5 ἄρρεδῖβ ἢοΐῖ ΟὨΪΥ ἔτοπιὶ ἴῃς ἂν - 

νναγὰ βυγρίυθαρεο, Ὀυϊ ἔτοτῃ ἴῃς ἴαϊδε βεαυθηοα οὗ ἴβθηβθβ. Τῇ Ϊβ 

τοἀυπάδηογ ἰ5 ποῖ δἰϊορεῖμοσ ἀπε ἴο βαϊζοτγαὶ διαρ! βοδιίοη ; Ὀοιἢ 

τῆς βουτοθ5 τοπὶ ΜὨΟἢ τῃ6 (ΟἸ]ονηρ ΟΠδρίοιβ ἅτ ἀδγινθα πιϑῖ 
πᾶνε πδᾶ ϑυςῇ δὴ ἰηϊγοάποιίοη, δηὰ ργοῦδοὶν Ὀοΐῃ ἤᾶνα Ὀδθη 
ἀγαννῃ ἀροη Πετα. ---ὃ. ὙΤῊς αἰδογάεγ οὗ τῃ6 ἴαχὶ ἰβ βυ βῆ οἰ ΘηΠῪ 
βῆονῃ ὉΥ ἃ ᾿ϊετα] ἰγαηβ᾽αϊίοη : ννπενοσ [ϑγαοὶ παὰ βονῃ, Μία ϊδη 

υβεα ἴο οοπιε ὑρ, δηά Απιαὶεῖκ δηὰ τῃῈ Βεης Οεβάεξη, δηά ([Π 6.) 

υϑεὰ ἴο οοπὶεὲ ᾧρ δραίηϑὶ ἴΐ (15γὰ6}). 4. Απὰ {ποὺ Ἂποδιιρεά 
δραϊηβὲ {πεπὶ (15Γ46]}) δῃὰ ἀεϑίγογεά, ἄς. Τῆς σοηβιβίοη οὗ ἰξη568, 

ΜΠ οἢ ἴῃ ΕΠ ἰϑἢ 6 ΟἿΪγ αὐ εναγά, ἰ5 ἰη Ηδῦτγενν ἀπρταγητηδίϊοδὶ. 

Τῆς Απλδὶοκιῖεβ ἀτὲ Βεάανίη νῇοηι ΜῈ ρΘΏΘΙΑ Υ τηθεῖ ἴῃ (Π6 

ἀαβοσῖα δουϊῃ οἵ Ῥαϊεβίίηε ; ἴῃῆς Βεῆθ Οεάεπι, 85 ἴπεῖγ Ὡδηης 

ἱπῃροσῖβ, σοπλα ἔγοπὶ ἴΠ6 εαϑί, ἴῃς ρτεδῖ ϑγγίδη ἀθβεσί. Τῆδ ἱπίτο- 

ἀυοσιίοη οὗ ἴῃς Ὡδῆλε5 Πεγα 15 νεῖν ΠΠκεὶγ δὴ εχαρρογαϊίοη οὗ ἴΠ6 
εἀϊτοτῦ ; οἷ, οἡ 3.8. τ ἰ5 ροβϑί]θ, μοννενεσ, δὶ ἴῃς ἐχαρρεγαιίοῃ 
αἰγοδάγ εχίϑιεά ἰπ Εὶ ; εἴ, ν. 3 75. ΟΥ̓ τῃε τεβῖ, γε ΠλΔΥ 5 γπλῖβα 

ἴπαι τῃ6 (τεαισηϊαιίνε ἴθῆβθβ σοιηξὲ ἴτοῃ οὔθ βοῦτος (} Ε)}, ἴμ6 

παιγαῖνε δοσίϑίϑ ἔγοτῃ ἴῃς οἴμετ. Εο]]ονίηρ [Π15 οἷας 1ἴ 15. Ροββί Ὁ]8 

“4 8εε [ηἰτοἀδαοιίίοη ᾧ 6, ἀπὰ ἀθονε οἡ 313-89 (ρ. οο). 
1 διηλίϊασ ἰῃουζβίουβ οὐ {065 εαϑὶ οὗ ἴπΠ6 [)εἰῖα ἱπίο Εφγρῖ, Βυτοκμαγάϊ, ϑνγία, 

Ῥ. 558 ἢ, 
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ἴο σοῃδίταος ουΐ οὗἨ ἴῃς νεῖβεβ ἴψχο [Οἱ γα ὈΪΥ σοταρ]εῖς Ῥδγα]]εὶ 

δοοουῃῖβ; δυξ ἴῃς σοτηθηδίίοη οἂπ Ὀ6 τηδάβ 'π τόσα ἴΠ8ῃ οΠ6 

ΑΥ, Δα μὲ σἽδηηοὶ ἔδοὶ ΔὴῪ οοηβάδπος παῖ ΟἿ δηδι γβὶβ [ἢ 
Τεοονοῖβ ἴα βουγοθθ. Οἵ. αἷβο 13 -- ἦς μαγρ ας δε υἱεϊμέδν οὐ 
Οαςα] ἴῃ ἴῃς οχίσγαπλα ϑουτῃ-νγεβί. --- 424] “ἦεν τυομδα πο ἑξαῦε 
αν ἐλέη 9 ἤσφε οη! ἦπ 7εγαφ (τεαυδηϊαιίνα ἰθη568, 45 ἴῃ ν. δ, -- - 
Απ"ά τὐδεβ απά οχ απαᾶ “55 705. 6Ἶ τ 5. 2215; σε. ἴεν ψουἹά ποῖ 
Ἰεᾶνθ. Τὴ ψοσάβ τὺ Ὀ6 ἃ ρίοββ ἴο ἴῃ ρτεοδάϊηρ τόείςζεηες. --- 

δ. Τῆς ἀυρ]ϊοαιίοη οὗ οἰδυβε5 ἀηὰ σοπίαδβίοῃ οὗ ἴδῆβεβ σοητκίηι65. 
--Ἰοουθῖὶβ δῇοτὰ δὴ εβεοϊΐϊνε ἤρυτε ἴογ ἴῃ6 βιναγηλίηρ, ΠυηρτΥ 
Βογάδϑβ οὗ ἰηνδάοιβ ; Ουἱὰ δηΐτῃ Ἰοσυβιῖ5 πη υτ δ Ὀ 115 εἰ ἐογια5, 

αυϊθυθΒ Πυπιάπα ἱπάυιιτία Γαϑιβίασστα ἤοὴ ροίεϑβί." ---θ. 2 εγαεί τὐας 
“γεαΐν γεάμεεα ὧν γεασοη 97 “Πι|αϊαρ εἴ, 2. 5. 4. ---- Τῆς. βεοοηὰ 
ΠΑ] οἵ ἴῃς νεῖϑβε ἰβ εὐϊιοτίαὶ ; οἵ, ου 3. Οὔβεσνε Βεῆς 1ϑΞγϑεὶ (85 
ἴῃ ν.}) ἴῃ σοηϊταϑὶ ἴο 5γδεὶ ν.". 

1. Τιε πᾶπιεὲ Μίάϊδῃ ἀρρεδῖβ 'ἰπ ἴπε ἴονῃβ Μοδίανα οΥ Μοδοῦνα, Ρίο]., 
νἱ. 7» 2, δῃὰ Μαδιάμα ({υγῖμετ ἱπἰαπα) νἱ. 7, 27; οἴ. Εὐδεῦ., Ο.53. 2764. ἢ 

Αρσοοτάϊηρ ἴο ἴῃε Αταῦ ρεορταρῇετγβ, ᾿ἃ ἰὰῪ ἤνε ἀδγβ βου οὐ ΑἸϊδ} οἡ ἴδς 

εαϑβίεσῃ βἰάς οἵ ἴῃς Ἀεὰά ὅ5εᾷ. Σ [Ι͂ἢ ἴῃς ΗἩεχαίευςμ, Ε Ὀτίηρβ Μοβεβ Ὀείογε 

τὰς Εχοάυβ ἱπῖο ᾿πιϊπιαῖς τε] αϊίοιϑ νἢ Τεΐμτο, ἴῃς ρτίεβὶ οἵ Μίάϊΐδη (ἔχ. 2,δ΄. 
1818.), Τῆς Μουπίαίη οὗ Οοἀ (Ηοτςε}) ὃ ννδ5 ἴῃ ἴῃς ἰαπὰ οἵ Μίάϊδη (Εχ. 31); 
{πὲς Μοβεβ Ἰεὰ ἴπε Ρεορὶς ἔτοπι Εργρί. Ὑβουρῇ ἰΐ 5 ποῖ Ἴχργεββὶγ βἰαϊεά, 
πε πατγαῖϊνε οἵ Εἰ Βαγαάὶυ Ἰἰεανεβ τοοπὶ ἔογ ἀουδί πὶ ἴῃς Μιάϊαηϊτε5. ννογ- 
βηίρρεά Ὑδῦνε δὲ Ἡογεὺ Ὀείοτες Μοβεβ; ἂπὰ ἴπε παᾶπὶῈὲ πι", {Π] ἴῃ θα 

ἀκπονῃ ἴο ἴῃς 5γαε  ἴε8 δἀηὰ Ὠανὶηρ πὸ παίυγαὶ εἰγπιοϊοσυ ἴῃ τδεὶς ἰδη- 

ἕυαρε, ἰ5 ρεῖῆαρβ οἵ Μιάϊδηϊϊς οτσίηθ. (οβε τεϊαϊϊουβ θεΐννεεῃ [βγαοὶ ἀπά 

Μιάϊαπ ἀτε αἷβο ἱπάϊςαϊεὰ ὮὉγ ἴδς τεουττεπος οὗ ΜΙάϊδηϊτε οἰδῃ παπηε5 ἱπ Τυ δῇ, 
Ἀευθεη, δπὰ Εαϑδὶ Μαδηδββεῃ.} Τῆς Μι|αϊαηίϊεβ ἀρρεαγ ἂἃ8 οαγανδῃ ἰγαάετβ 

(Οεη. 3),8.86 15, 605); ποπηδὰβ8. ἀνεὶς ἰπ ἰεπί5 (Ηρ. 37). ὙΤῇε Ἰαῖοβὶ 
βἰγαΐυπι οἵ ἴῃς παιγαῖϊνε οἵ ἴῃς Εχοάυβ (Ρ) Ὀτγίηρβ [βγαςὶ ἱπίο Ἴοῃῆϊοϊ ννῖτῃ 

ἴδε Μιάϊαηϊϊεβ ἰῃ ἴῃς ρῥἰαΐηβ οἵ Μοδὺ 53δουθνγ Ὀείογτε ἴῃε οτοβδίηρ οἵ ἴῃς 

5 Τετοπις, ου Ϊοεὶ 18. 
68εε αἷἰϑο: Κ. εχ, 

71 ϑίγαηρε, Ραεσμε ππᾶδν ἐλε Μοτίενες, Ὁ. 407 ἴ. Οἡ πιοάεγῃ Μιίάϊΐδη, Ξεεὲ 
Βυτίοη, Οοἱά ΜῈΈπες ο7 Μιάδίαπ, 1878; Ζαπά οὐ Μηάέαρ, 1870. 

ᾧ [π Ρ δἰηαὶ. Ασοοτγάϊηρ ἴο Υδαᾶι, Τὰν 51πᾶ ἰ5 ἴμε πδπης, ᾿'π ἴῃς ἰδῆσυαρε οὗ 
τῇς Ναθαίδεδης, οὗ ἃ πιουπίαίη πθὰγ Μδάγδη, ννῃϊοἢ ἰ5 Δ εχίεπβίοῃ οὗ ἴῃς γταῆρε 
ἃῦονς Αἰϊδῃ. ὅ:ε ἴ. ϑίγδηρε, 4. Ρ. 73. 

[ Νοιάεϊε, 82. ἵν. Ρ. 4:8. Ερῃδα, σεῃ. δε, ἰς ἰῃ σ Οἢγ. “ό ἃ οοπουδίης οἵ 
Οαϊεῦ; 247 ἃ 5Ξου οἵ ]δῃάαὶ (ἰπ ᾿υάαεδη οἰδη 1151) ; Ἑρμετ, τ ΟὩσ. 417 (1448) 534. 
(Εαϑι Μαῃδββε}) ; Ἡδπο.ῖ, σεη. 469 (Κευῦςῃ), 
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]οτάδῃ (Νὰ 256 1881 705. 132). Νὰ. 256:18}5. 2 Ξυδδιταϊς ἔος ἴῃς ἱταρταεηῖ- 
ΔΙῪ 5[ΟΥ οὗ ἴδε οἤεπος δ Βαδαὶ Ῥεοσ, Νυ. 251-5 (1Ε); δπὰ, υῖτὰ ἰἴ5 φεαῃεὶ 
οἷν. 31, Βα5 πο Πἰβίογίςαὶ σγόσίῃ; ἴῃς ἱπιτοάἀποςίοη οὗ ἴῃς 5ῃεῖκ5 οἵ Μὶίάϊδη ἴῃ 

Να, 22:7 ἰ5 ΡγΟΌΔΟΪΥ Βαττηοηϊϑίῖς. Τὸ Ἰυάρε ἔτοπιν ἴῃς εοῆοςβ ἴῃ ἴῃς ἰδῖετ 

Ἰτοταΐατς, ἴμε ἀείεαϊς οὗ [με Μ|ιάϊδηϊϊεβ παγγαϊεὰ ἱπ [υἀ. οἰ. 6-ὃ τουδὶ μᾶνς 
Ῥεδη πιοβὶ ἀϊδαβίστουβ. “Τῆς ἀδγ οὗ Μιάϊδη ᾽" 15 ἔοσ 1βδίδῃ (9, εἴ. τοῦ; αἷβὸ 

Ῥ5. 830. 12) Ξγποῃγτηουβ ἢ ἃ Ξίρπαὶ πὰ ἱγγεϊγίεναθ]ς οαἰαβίσορμθ. [ἴ π85 
οἴξῃ Ὀεδῃ βιτγπιδεά, που ρἢ ἰμβουϊ ΔΩΥ νεῖ ροοὰ ρστουπάβ, (παῖ ἰὰς ἀείεαι 

ἐπβιοϊεὰ ὑροη ἴμεπὶ Υ Ηδάδὰ οἵ Εάοπι (Οεη. 3685) (6ἢ ἀρουΐ [ῃς 58π|ς ἔἰπιε. 
Αἴτεσς ἴῃς τἰπε οἵ ἔπε [υᾶρεβ τῆς ΜΙιάϊδηΐεβ βοδύοεὶγ τεαρρεᾶγ ἰπ ἴῃς ἢἷ5- 

ἴοτγ. ὅ8:εε ζυτῖμετ, Νδιίάεκς, 32. ἱν. Ρ. 217 ἔ.; 2ὲε Α»ιαἰρξείεν, ἃ. 5. ν"., 1864» 

Ῥ. 7 8..---2. γ»1ὸ 205} Ὀεβὶ ἴα κε ᾿ἰτοταῖυ, ,ηονε δοΐον εν 45 ὙἸτἢ νετῸβ ππεδπίηρ 
“νη μάγαν, ἤες, οοποεαὶ,, ἀπὰ ἴμς ᾿ς; οἵ, ν.}}0 οἱ 1τ1δ ὅς, --ο ΔΥΓ)0}] ΘΒΝ 

τρυμαλιάς, ΘΕΙΟΜ Θ κ μάνδρας, Οτῖρ. τεῤῥία, Ῥεῃ5, Κτααὶβ, οἴ. 1 5. 13. ΤΈε 

εἰγπιοϊορίοαὶ εχρ᾽απαϊΐοη οἵ 7ενν δ σοπηπι., 5 διετταποδη ομαπλθεῚβ5 οὐ σᾶνο8 
ὙΠ ἃ 5018}} ορεπίηρ ἕοσς ᾿ΐρῃς (π52)}," 15. ποῖ πιοῖε ἱπιρσοῦαδὶς ἴμδπ ἐμαὶ 

δαἀορίεὰ ἔτοπλ ϑομυϊζεηβ (]οῦ, Ρ. 49) ὕ ΟΥ̓ Οε5. δῃὰ πιδῦγ πιοάεγῃ βομοῖδες, 

ὙΒΙΟΒ σοπηςοῖβ 1 νΒ Αταῦ, »εαρήσ᾽ (ὁπ ννἘΪΟΒ 5ες [,3ῃς, Ρ. 2858); 5ες δυά. 
ΕΠ, “θεδοοπβ, Ρεύμᾶρβ ἴονγειβ οσ ἤγε βίρτιαὶβ ἔγοπι ἢ111-ἴορ ἴο Ἀ}}}-ἴορ, ἴο 
εἶνε νατπίηρ οἵ ἴῃς ἀρργοδοὶ οἵ ἴδε ἌἽπεγ; οἵ. Αδυΐν. -- ΠΥΡῸΣ πη] Βα. 

βυϑρεοῖβ ἵπαὶ ἴῃς νγογὰβ ἅτε ἃ ρἷοββ ἴο ἴπε ργεοβάϊηρ. --- ΓΥΊΧῸΠ] τ 5. 2215.1 24], 
ὙΠῸ πΨῸ ΕΖ. 3227; οἵ, τὰς ἐογῖγεββ Μασάδα ΕἼ. 705., ἀγε,. χῖν. 11, 7 ὃ. 296; δ.7. 

Υἱἱ, 8,3 5. Οη Απιαὶεῖκ 8ες Νόϊάεκε, 26 “νιαίεξίίον, τι864; Βετίδεαυ, 82. 

5.0. ΤὨς Μιίβίοτίοδὶ ποῖϊςεβ οἵ Απιδὶεἰς 4}} Ἰοοδῖες ἴῃεπὶ ἴῃ βίερρεϑ οἵ ἀεβετῖ 

βου οἵ Ῥαϊεβιίϊπε; 366 1 5. 15 (ϑα0}}}1 5. 30 (Βαανά), οἴ, αἰδο Νυ. 1485. ὁ, 

1 ἴδε ἰταάϊοηϑ οὗ (πε ἔχοάυβ, ἰβγαεὶ νγὰβ αἰϊαοκεὰ Ὁγ ἴῃς Απιαίθκιϊε5 Ὀείοσε 

τεδοδίηνσ ἴπε βδογεὰ πιουπίαϊῃ, ργο Δ ΌΪΥ ἴῃ ἱγανεγβίηρ ἴῃς ἀςβεγῖβ πουῖμ οἵ (δῃς 

δἰπαϊτὶς ρεπίηβυϊα (Εχ. 1788. Ε); οἵ. Πι. 257-91 5, 152, ΤῊς τεἸςπίϊεβ8 νγᾶῖ5 
Μαρεὰ ἀροη ἴπεπὶ ὈΥ 540] ἀπὰ αν βεθπὶ ἴο πᾶνε Ὀγόκεη ἴμοπὶ ἀρ; {ΠεΥ̓ ἅτε 
ΒοΔΥ ΕἾ ταεπιοπεά ἴῃ ἴμε Ἰαῖογ ἰδίου. Τῶε ογδϑοὶς οἵ Βαϊδαπι (Νυ. 243) 
ἔογεβεος ἐμεῖς οοπιρὶεῖς ἀἰδαρρεάγαθοθ. Α ἰγαρπιθηίδιυ ποῖϊος ἴῃ 1 (ῆσ. 42: 

16}15 5 ἴμαἱ ἃ θαπὰ οἵ δἰπιεοηΐζεβ Ἔχϊεγπιί παῖς ἴῃς αϑὶ τεπηηαπὶ οὗ τς τος ἱπ 
τπεὶς τεΐασε ἱπ Μι. ϑεῖγ. --- Τῆς Βεπς Οεάεπι (Εδβίευηβ) ἀτε πηεηϊοπεά ἴῃ 

7ες. 4938 (πῃ σοπ)υποίίοη Ὑγἱἢ τπς Καάδτγεποβ), απὰ ΕΖ. 254 19, σετα ἴΠΕΥ̓ τα 
ενϊ ἐπε ᾿ῃπαδιδηῖβ οὗ ἴῃς ἀεδεγῖβ εαϑὶ οἵ ΑἸπσηοῃ δπὰ Μοδρ; οἴ, α]5ο 15. 11}, 
- 4. οτὸν ὉΠ} ἴῃς ἱπιρί, οοῃβ. δίτεν ἴδε ἐτεχαεπίδενοϑ ᾽5 ποῖ ἰπ ἰἴ56 1 σίτπουῖ 
ΔΠΔΙΟΡΥ (περ! σεηῖ ἰαρβε ἱπῖο βίπιρὶς πατγαίίοη; οἴ. 1.)ὅΓ, ἀπὰ 8ες [γ)τδ, δ 114; 
7.85. Ῥ. 24), Ὀυϊ ἴῃς νἱθταϊίοπ Ὀεΐννεοη [πὰ ἴνο σοηϑίγυοτίοπϑβ ἴῃ [ἢ 5 δηὰ ἴῃς 
ξο]]ονίηρ νόγβοβ ἰ5 μαγάϊγ ἴο Ὀς 50 ἐχρίαἰηςά. ---- π)Π0} σμόεέσίοηεε, 17} (ΜΗ.); 
εἴ. υἱείμε ἴτοτα υένενέ. ---- 5γ2}} Ἀῖ. 3253 1117 1.ἐν. 264. 3 ἘΣ, 3457͵.--- δ. ὉΠ ΠΝῚ 
1Ν2}}] Οετξ ἸΝ3) σοῃίογπιίπρ ἴο ἴῃς ρτγεοςαΐπρ 5»". ΘΑΓΜΟ 5 Θ παρέφερον 
ΞΞ ,Ν2». -- τ Πγη}95] ΡΙεἰ Οςπ. 1.310 1τοὔϑ' 39 ἃς, ςοἔ, ΗΙΡΆ. ν.΄. 

4Ἐα,, ΚΙ,, Ανατῦ.; οἕ ΛΝ εἰξδιείη, ᾿ἴσωγαπ, Ὁ. 46. 
Ἐ ΟΕ 5οδπι. 
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Ἴ-10. ὙΔΆν ΣΝ βοπὰδ ἃ Ῥσοόρμοὶ ἴο πρϑγαϊὰ [10 Ιεγ Δ Ι ἐἴδ8 70 
μοὶ ἀοοϑοίίοι. --- δὴ [ῃ6 Ι5γαθ} 65 ἰῃ {μοὶ αἰβίγαθθ ΟΣ ἴο 
Υδηνεῆ, ἢς 56 ηἀ5 ἃ Ρτορῃεῖ, γῇο 64]1}5 ἴο υχϊηά ἴῃς ρστεαὶ ἀδεάβ οὗ 

τΠεῖγ ροά ἴῃ βανίηρ μετὰ ἔγοτῃ Εργρὶ δηὰ ρίνίηρ ἴδε τῆς ἰαηὰ 
οὗ Οδῃῆαδῃ, δῃὰ τεοϊϊεβ ἴπ6 ἔμπάδπηθηιδὶ ἴανν, ν]οἢ ἤδτΘ, 85. ἰῃ 

Ἐχ. 2οἷ, [45 ἰῖ5 στουῃά ἰῃ ἴῃς στεαῖ ἀε᾽νεταηος σοά μᾶ5 στουρῆϊ: 
Υου 5}4}} ποῖ δάορι ἴἢε σαὶ φίοηβ οὗ Ὁδηδαη. ΤΉΪβ ὑτομι δ οη 
ἴδεν Πᾶνα ἀϊδγεραγάεά. (Οἱ. δν δ τ οὐδ. 5, δ 1ο17|9. .͵.γχ6 8 

Τῆς βρϑθορβ Ὅγθακβ ΟΗ͂ ΔΌτυρογ τὴ [ἢ 5. ἰηϊτοάποιίοη. γε 

Ταΐβ5 ἰὴ ἴῃς πογάβ οἵ ἴῃς ργορῃεὶ ἴῃς ροϑιῦνε δοουβαίίοη δηὰ ἴῃ 6 

ἀεδηυποϊαιοη οὗ ὙΠ ̓5 δηροσ, δηὰ ἴῃ τἢ6 πδτταῖϊνο, [6 ταβυὶὲ 

οἵ δἰ τεργοοί, ψῃϊο ἢ ποῖ οἱγ ἴῃ 6 ψθοὶς ἀπ δὰ ρυζροβε οὗ ἴδε 
βρεδοῖ, Ὀυϊ [ῃ6 δηδίορυ οἵ ϑἰγηϊϊαγ αἰβοουγβεβ ἴῃ Τυάρσεβ. δηὰ 
ϑατηαεὶ, Ἰεδάβ υ5 ἴο ἐχρεςῖ; οὗ, 2. δηά εϑρϑοίδ!ν τοἶ"15,. ΤῸ ἰδ ποῖ 
ἸΚεῖγ τηας τ[ῃς δυΐδοσ ἰοῖ τῇς βρεθοῖ ἰυ5 ψἰϊπουὶ ἴῃ 6 ρΡοΐηὶ ψ πο ἢ 

8 115 γβάβοῃ ἔοσ θείην ; τῇοσε ργοῦδὈΪΥ ἴπμ6 σοηοϊυβίοη ψγὰ5 ἀσορρεὰ 
ὉΥ ἴῆα οοταρίϊες το ϑυδ)οϊηεα ν.ἱ" ἴτοτὶ τῃ6 ράγδ!]οὶ πδττγαιίνα. 
ὙΠε ἱποοτηρ είθηθββ οὗ ἴῃ6 βρεθοῦ, 85 γγὰὶ] δἂ5. ἴῆς δνϊάθηςς οὗ 

Ἰδησυᾶσε δῃηά ϑίγίε, νι ἢ ἴῃ 115 οά56 ἰδ ἀηυβυα!ν ἀδοίβίνα, βἤῆοννϑ 
τηαῖ νι] Ὁ ἅτε ποῖ ἴο Ὅς δϑοηεὰ ἴο [πε σομιρίϊεσ," Ὀυΐ ἴο δῃ 
ΕἸοἰϑιῖὶς παπά. --- Ἴ. Ομϑπ σεεσωπ οΓ Μη|Εδαμ] ἴῃς Ηεῦτεν 
ΡῬῆγαϑθα 5 οὶ νΟΣΥ ΠΟΠΏΠΔΟΠ δηά ἰ8 41} Ὀὰϊ σοπῆηεά ἴο Ἐ᾿  --- 
8. 4 φνγοῤλε:] ἴἴϊ. α φγοῤλείνιαη, οἴ. 4΄. 8 --α γαλιυεὰ “δε Οσοά 
47 15»γαφ1] 45; σοττεβροηάϊηρ ρῆγαϑεβ ἃγὸ, 1 8Ἃπ| δέν (ἢν αοά 
(Εχ. 207), δηά, Υδῃνεῖ ουγ σοάὰ (705. 2477). --- 7 ζα γοις τ ον" 

Ἐρνυρὶ σπα ὀγομρλξ γοι ομ οὗ “ὼλε τας ἀοωδε} ἴα ρίδοβ ψθοτα 

γου ψοῦα δἷδνεβ. ΤῊϊβ ἀεἸϊνεσαῆσς ἰ5 ἴῃς οτὶρίη οἵ ἴ[ῃ6 Ρεου ΑΓ 
τεϊδϊίου Ὀεῖννεθη Ὑδῆνθῃ δηὰ 15γα6] δὰ ἴῃς στουπά οὗ ἰΐ5 οὐ] ρα- 
ἄοη ἴο Καδρ ἰϊβεὶῦ ἴο ἢϊπὶ οηἱγ. [ἰ ἰ5 Τποσείοσε σοηϑβίδηιγ τος! δὰ 
85 ἴῃ ῥγίπια τηοῖϊνα ἴο ἔπ ἴῃ Ὑδῆνγε δηὰ (Αἰ α]η 655 ἴο ἢἰπὶ 

Δίοῃθ, οσ ἴο ἀσρταναῖς ἴῃς ρὲ οὗἨ υηξαὶ Πέ] 655 ὉΥ Ἔχροβίηρ ἰἰ5 

ΤΟΥ δῃὰ Ὀάβθπβββ δῃηὰ Ἰυβιν ἴῃ αχίτθιηθ βενεγΥ οἵ Ἰυάρετηεηῖ; 

Φ Ὁ; 530 Βς,, ΝΥ ε., 814., Ὁτ., Κίε,  Βυ., Τέελι. μ. δάνε., Ὁ. 107 ὦ, 

Ζ 58εε Ηοϊσίηρες δ μί. ἐπ ἀεη Μίεχαδεμεῖ, Ὁ. 182 ἢ. 

ᾧ σέ 15. 2527, Ου ἴδεβθ δποηγγηουβ ργορῃοῖβ, ὑγῆο ἰδ ἴῃς οδογαϑβ ἴο ἴῃς βἴοτγ, 
δες ϑίδ., Ο 7. ἱ. Ρ. τ82 η. Τῆς τηοῖνε πεσε ἰ5 ουνίουϑ; τείογπιαϊίοῃ τηυϑὶ ργεοεὰς 

ἀεϊίνεταποα. Αοοοτγαϊηρ ἴο 7Θν δα δυϊμοτίες (.5 ες Οὐάμε ς. 20), ἴδε ργορμεῖ οἵ 

οὖ ἱεχὶ ψνδ5 Ρῃϊηεαβ. 
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οὗ, Αι. 3} Ηοϑ. 13’ [υἀ. 4ἷ τ 5. τοὶ δ δζο. ---θ. 7, γερεμεφα γοι γον 
26 φοιυεν οΥΓ Ἐργρι] Ἔχ. 35 185}, οἵ, Τυά, 858. τ 5. 12. 4150 
7Τυά. το! (4 ἀϊθετδθης να). --- 4πα “γον τὼς ῥοῖυεν φΓ σἤ γομν 
οὐῥγεςςογ:] 218 εβ8ρ. 1 5. το." -- πα ἐχρεϊκα ἠάενε ὀξύογε γοι 
απα φραυς γος ἐλεῖὶγ ἐαπα  ἴῃ8 ῥσγοπουῃβ ρτδιηηηδίίοα!!ν τείεσ ἴο 
16 ΟΡΡγεββοῖβ, δὰϊ ἴῃς ψτῖοῦ 15 [ὨϊηΚίηρ οὗἨ [ῃ6 ρορυϊδιίοηθ οὗ 
Οδηδδῃ; { οἴ. [ο5. 2412. }8 Εχ, 34.} 235. ---10. 7 α»ηΟ γαλτυεὴά γον 
Οο4Ἴ Ἐχ. :2οἷ.-- οι «ἠαἠ ποῦ γεύεγε 7ὼς ροαῖς φΓ 146 Αν»νιογίέες, 
ἐμ τυλοσε ἑα πα γοῖς ἀτοσί  νῖιῃ τῃ6 ἔογπὶ οὗ ἴῃς Ἔχργεββίοη οἴ. 2 Κ. 

τ 5, ἴῃ βυθείδπος ἔχ. 20 (ΠΕ 5 ὡ Εχ. 34" Ὀι. 6151 1.215 
τῆς Ατηοτγίϊεβ, 58ε6 ἀῦονε οἡ 35. 

8. ὈΛΣΟΟ Ὀ5ΓΝ Ὁ }5] σοταπιοπ ἰπ Εἰ, δαϊ ποῖ οπαγαοϊετίβιὶς οὐ ἐπὶ τνοτὶς 
(Ὁ1.); 5ες Ηοϊσίηρετ, Ρ. 186. --- ὉΣ27 Γ"2] ἐγγασέμδενε, Ἐχ. 1.35.1} )οῇ 705. 24}7 
Ὁι. ς᾽ 612 ἃς. (Ε, Ε)6, Ὀ). τ-- 9. Ὀ3:π5] βεὲῈὲ ου 18. 215, --τ ϑΝ}] Βδετ, ν τὰ 
ἃ ίενν ςοἀά. ἀπὰ οἱὰ εἀά., 45 ἴῃε οοηΐεχι τεαυΐγεβ. Σ ΤῊς γεωζῥία ἰ5 ΦΊΌΝΥ; 

εχαπιρίεβ οὗ ἴῃς β8πιῈὲ ΔῃομΑἾΥ, ἴῃ βοπῖς ἰπβίδηςοβ Ἔχρ  ϊοΠΕἸΥ ργεβου θεά ὮὉγ ἴμς 
Μαββογᾷ, 5ες Βὅ. ὃ 973, 2; Ὀτῖ. ὃ 66 π. Οη ἴἢε υβε οὗ ἴδε νετὺ 8εςὲ δῆονε 
οῃ 28. --- ΠΥ Ν.] {πε ἐπεγρεῖὶς (οοδοτίαϊινε) ἔογτι ἱπ ἴῃς Ἴσοπβες. ἴθηβε; οἴ, ν.}0 

1012 18 (δ) Ὀτδ. 8 69, Οὔβ. [Ιζ ἰ5 ραγιἰουϊαυῖν σοτηπηοη ἴῃ ἴῃς οαβε οὗ 11) 
(Νυ. 8151 5. 228.2 5. 125 15. 4328), ψβεσε Ρρεσθαρβ σοπιρεηβαίίου μᾶ5 βοπιε- 
τοίην ἴο ἀο ν τὰ ᾿ϊ. 

11-24. ΤΊο 6411 οὗ Οἱ άΘΟΣ. --- Εἰἶγβὶ δοοουηῖ. Τῇθ Μαββθηροσ 
οἵ Υδῆνθῃ ἄρρεᾶτβ ἴο Οἰάδοῃ δηά βυιπηηιοηβ ἢϊηλ ἴο ἀοἰ νοῦ Ι5ταοὶ 
τοῦ ἴῃς Μιάϊδηϊϊθβ. Ηδ ρτγοϊδδῖβ ἴῃαὶ τῇ6 ἰαϑὶς ἰ5 θεγοπά ἢἰ5 
Ρονγοσβ, δηὰ ἰ5 δββδυγοά οἵ ἴῃς βυαρροτί οἵ γαγννεῆῦ. Οἱάδοῃ Ὀτηρβ 

ἰοοά ἴο 5εῖ δείοτε ἴῃ βίγδηροσ, αἱ [πΠ6 τουοὴ οἵ ννῆοβε ἰδῆ ἢτγα 

Ῥυτεῖβ ἔτοπι ἴῃς τόοκ δηὰ σοηϑαπιεβ ἴῃ6 Ὀτεδὰ δηὰ τηεαῖ. Τῆς 
νἱβίτοτ νδηΐϑθεβ. Οἱάδοῃ γεοορηΐζεβ [δὶ ἰἰ ννγὰβ ἴ[ῃῆς Μεββεηρογῦ οὗ 
Υδηνθῆ δηὰ ἔδατβ ἔοσ ἢἰβ5 ᾿Ϊ6. Ηδ ἰ5 τϑαϑϑυσγεά, δηὰ Ὀυ1ὰ 5 τῃ 6 

Αἰῖαγ, Ὑδῆνθ- 5 ῃδίομι, νὨϊοἢ βἰδηάβ ἰῃ Ορῆτγαδῇ. 

ὙΤΠῈ Ραββᾶρε 845 π0 σοῃηθοϊίοη νι ν.7}Ὁ, 118. ᾿γεηἶβαβ ἃ. 

τδῖπεγ ἴο θὲ ἑουπὰ ἴῃ ν.. 5. [Ιη ννῆδὶ (Ο]]ονν5, ν. 5. 53 15 ποῖ ἴῃε βϑαυεὶ 
οἵ ν. 9. Ῥὰϊ ἃ βεοοηὰ δοοουηὶ οὗ ἴδε οδ]} οὔ Οἰάδεοῃ δηὰ ἴῃς 

Ῥυϊάϊηρς οὗ τε αἱϊασ. Τῆς οἱοβεδὶ ραγβ]]θὶβ ἴο νὴ ἀγα τῃ 6 

Φ Τῆς 5 πη ἰδτιγ Ὀεῖννεεπ 7. δ. ἀπ 1 5. 1018 15 βῃ:οἢ 85 ἴο ργονς εἰΐμεγ [μδὲ 

ἴδεν ἀτε ἔτοπι ἴπε βᾶπις παπὰ οἵ ἰῃδἱ οπε διΐμοτγ ἢ85 οορίεὰ ἴπε οἴδετ. 

ἡ ΤῊΐβ αὐνκυναγάπεβϑ ἰεδάβ ΚΙ. ἴο ἱπίεγργεῖ οὗ δίμοῃ δηὰ Ος; οἴ, ϑοδαι, 

ΣΕν. Αι. γανε,, Ὁ. 555; εἰ. Κα. ἱ. Ῥ. το. 
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Δρρεδάζδηος οἵ Μεββεῦρεσ οἵ Ὑδῆνθῃ ἴο ἴῃς ραγεηῖβ οἵ ϑϑιηβοῃ, 
]υὰ. 135 5, ἀηά τῆς ἀρρθάγαηοβ οἵ Ὑδῆνθῃ ἴο Αὐγαμδπὶ δὲ ἴδε 
βδοτθᾶ ἴγεθβ οἵ Μδιγε, ὅδ. 18᾽5 (1). [πη 70. 6}}5 1.25.5 Ὧδε 
ψΠΟ]6 σοηςσερίίου δηὰ γεργεβεηϊδιίοῃ, ἃ5 γγ6Ὲ}} ἃ5 ἴῃ 6 πῆοσε Ἴχίεγηδὶ 

(οαῖυτοβ οὗ ἰδησιιαρε δηᾶ ἴ}]6, β.ΓΟΉΡΙΥ ταϑοηιῦ]ς ἴῃς Ὑδ,νίβτς 

παιταῖϊνεβ οἵ ἴῃς Ηεχαίειςῃ, δηὰ ἴῃ6 ραββᾶρεβ ἂγὲ ψ| ἢ σοηδβίοτ- 

ΔΌΪ6 ΡτορὈΙ ΠΠΥ ἀβοτ θεὰ Ὁγ Βόὄμιης, Βυάάς, δηὰ (Οογηῖ! ἴο 186 
βᾶπη6 δυΐϊποτ." 

ΤὮδ πατγαῖϊνα Πα5 βυῆετεα βοπὶα οἤδησθα αἱ ἴῃ πδηά οἵ ἴῃ6 
τοάδοϊοσ οἵ ἰδῖοσ εἀϊίοσ, ἴῃς ἀϊδιϊποῖννε ποῖς οὗ νῃϊοῃ 5 τὴ6 δηιοὶ- 

Ραϊίοη οἵ Οἰάδοη᾽ 5 τεοορηϊτίοη οὐ ἢ5 νἱβίϊογ (ν.39). [ἢ τῇς 

δἰϊειηρὶ ἴο ϑεραγαῖθ ἴῃ686 βθοοπάδυυ δἰεηεηῖβ δηὰ τεβίοσα ἴδῈ 
οτρίπαὶ οσοηίοχὶ, Βόμηια υμάουθιθαϊγ ροεὲ5 ἴοο ἔα 1 Βυάάε᾽5 

ΔηΔΙ γϑὶβ 5 τἸΏΟΤῈ σοηϑβοσναῖίνα, Ὀὰΐ 51}}} Ῥδγῆαρ5 διιίγαοῖβ ΠΊΟσα 

τῃδη ἰ5 Προθββασγ. ᾧ γετβε ΠΡ, ἴῃ νη ϊο Οἰάδοῃ αἰγεδὰγ σεοορηΐζεβ 
τῆς Μεββεηρεσ, Ὀὰϊ ννῖβῆθβ ἴο πάνθ ἴῃς σοηῆτγπιχαϊίοη οὗ ἃ πηΐγδοϊθ, 

15 οἰθαυῖγ ποῖ οτίρίπαὶ. ψεσβε ἢ, ἴῃ ψῆϊοῃ τἰῃ6 βεβῃ δηὰ ἴῃς οδκεβ 

ᾶτα ἀϊβροββεὰ οἡ ἴῃε τοςΐκ 85 οὔ δὴ αἰΐαγ δηὰ ἴῃς Ὀγοίῃ ρουτεά ουἱϊ 
85 ἃ ᾿ἰδατίοη, 15 αἰδο βϑεοοπμάδγυ. (Οοστεβροηαϊηρ οἤδηρεβ πᾶνε ποῖ 
ἱαργοῦδῦὶΥ Ὀεδα πιδάς ἴῃ ν.᾿5, δηὰ ἴῃ ν.ἰδ 

11. 7Ζλε Μερεέηρεν ο΄ Υαλευολ] 2 5 τη, ΤῊΣ ἡ7αδ᾿ αἑ γαλ- 
τὐεὰ ἰ5 ἃ ἰῃδορῆδηγ. ἴΙῃ δ]] (ῃς οἱά δοσουηῖβ οἵ βυοῃ ἀρρεαγάῆσθβ 
ἴῃς »γκαδ' αξ 5, ἢγβῖ οὐ ἰαβῖ, ἰΙἀεππῆεα ψ ἢ τῆς ἀεῖτν ; 566 Οδη. 167: 

2179. 2. 1ὼ 1.18... 1|8 Ἐχ 455, Τα, ἁ, 4, 135, οἵ αἷδο θη. 325. 
ψἢ Ηοϑ. 1 2“ς, σεη. 48.516. χιτῖθεγ σεη. 18. 19, ἰῃ ψῃϊοἢ Ὑδῆνθῃ 

ΔΡΡΘΑΙΒ Ὀγθο δε 45 οἰδενῆοσε ἰἢς ἡΖαδ ας γαλιυεά. Ιῃ ἴῃς Υδὴ- 
νυϊδις παιγαῖίνεβ ἰῃ ἴῃς Ῥεπίδιθυοῃ, 85 ἰῃ [πάψε οἢ. 6 δπὰ 13, ἴῃς 

Μεββεηρεῦ οὗ Ὑδῆννθἢ ἀρρθᾶγβ ἰῃ ἢυτηδη ἔογγ δηὰ σοηνοῦβαϑ γε εὶν 

ΒΎΒε τεβετηίδηος 5 δα πιο Ὁγ Καε. (ἼΟΟΆ, ἱ. Ὁ. 355), Ὑῆο ᾳυδϑδίίοπ5 ἴῃ 6 
γα] ἱγ οὗὐ Βδηπιε᾽5 ἰπίεγεηοθ ΚΙτ. (διμά. ὠ. Ασέν, 1892, Ρ. 57 ) ρΡοϊπίβ. ουἱ 
σουπίετναι!ηρ αἰ εγεποαβ; οἴ, αἰδο Κὅ., ΖΦ ἐμ), Ρ. 253 ἴ,, ἀπά ου ἴῃς ψῇο]ε φυεδιίοη 

ψΠεῖπεσ 1 πὰ Εὶ οδη Ὀς ἱγαςδὰ ἰη [πὰ., 5ε6 δθονε, [ηἰγοάποιίοη ᾧ 6. 

ἡ ΖΑ ΤΗΣ ν. Ρ. 251 5. Βδμπιε (ρ. 259) ἰεᾶνεβϑ ίογ (με οτί ψίπαὶ ϑΞίουγ ΟἹ]Ὺ ν.}} ἴο 
ΠΩΣ (ἼΦΝ ἴο υἼΣ5)ν, ΠΡ Ὧν ἴο 3.97 (οοποϊυβίοη ἴο 1515}, ν.13. 188. 146 Ἴπιμν) ἴο ὈΝΎΡ", 

γ 175. 188 τὸ ὌΝ, ν.1δ0. 194. 1ΓὁΘ ΓῚΣ2 (190) ν,31-4. (ΤῊς ρατγῖς δρουΐ νος ἢ ἰ5 1655 
Ἄοοηβάεηϊ ἰη Ῥατγεπίἢ εβἰβ5.) 

Φ Δίολέ, τ. δάνε,, Ὁ. 1ο8 ἔ,; οἱ. (ο., Ξ 23. Ρ. ος ἡ. Βυάάες (Ρ. 109) ἀϑογίθεϑβ ἴο Ϊ, 
γ.11-184. 180 ἐγοπι “ΣῚ οπ, ν.}46 ἔγοτῃ ΣΝ ΟἹ, ν.1δ. 16 (γεδὰ Γνν 52) ν. 176. 188 ἴο υΝΧΊΔῚ 

(ἴδε οτίρίπαὶ οὐ)εοὶ μα5 Ῥδεῆ βυρρίδηϊεα), ν.180. 196 10 ΓΊΧΌ, ν. 190 τὸ σῦν, ν.31-3.͵ 



184 ΤΌ Ε5 

στ πλθη : ἴῃ Ε' [15 Δητσορουοσρ πὶ 18 σηυηηςά ; ἴ[η6 Μοββθηροῦ 

ΒρΡΘΆΚΒ ἔσγομι ἤδάνθῃ, οἵ ἰῃ ἃ ἀγεᾶπὶ, οσγ 15 γενεαὶ δὰ ἴῃ ἴῃς ἤδηιεβ οὗ 

ἰδ Ὀυγηΐηρ Ὀυδῃ (Εχ. 32)."-- 456 ταὐ αρτυπ)] |ἴκε ἃ ψναυίασευ 
βϑακίηρ γεϑῖ ἴῃ 1ῖ5 βῃῃδάς. ---- ζὐκείκγ 2.6 ἀοέν ἐγες ἡλαΐ ἐς ἐπ Οῤλνγαλ) 
ΟἿ ΒΟΙΥ ἰγεεβ 866 οἡ 4} (Ρ. 121 ζ). Ορῆγδῇ, ν." (οἴ, 853) ΟΡΒγδἢ 
οὗ πε ΑὐϊεΖεῖεβ, [6 ΑὈἱοζῆῖε Ορῃγδῆ, γοῦν ἴο ἀἰδιϊηρυ δ ἴ 
τοῦ 8 Βεηϊαϊηϊϊς ἴον οὗ ἴῃς βᾶπὶῈ ἤδπης (705. 1853. 1 5. 13). 
Τῆς 5116 ἰβ ἀπκποόνῃ ; ἔτοηλ “ἢ. 9. ἴξ ταν δὲ ῥγοῦΔΟΪΥ ἱπέετγεα (παῖ 
ἰτ ννᾶβ. ποῖ νοΥῪ (Δ ἔγοτι ϑῃθοῆεημ. Εετδιᾶ 5ἰχ πη] 65 ΘΝ. οὗ 
Νᾶρυϊυ5. ἢ85 Ὀεεη βυρρεκίεα, Σ Ὀαϊ [ἢ 5 15 ποτε ῥσοῦδὶν Ριγαϊμοη 
(125).8 --Ο ναί (ἴτε6) δείοηρεα Ὁ 7ρασὰ “δε Αὀίεεγίε] ἴῃς ΠΟΙῪ 
ἴγε6 τνγᾶϑ ἰῇ ἴθ ροβϑαϑϑίοη οἵ Οἰάδοη᾿ 5 (δυλγ, }υ5ῖ 45 ἴῃ ἴῃς οἴΠΕΓ 
Ὡδιγαῖϊνε (ν.3) τῆς ν]ασε δἰῖαγ οὔ Βαδὶ Ὀεϊοηρεά ἴο [επιῦ44]᾽5 
(λίθου. ὍΤὴδ ΑὈϊεζιῖεβ γετα ἃ οἴδῃ οὗ Μαπαββθὴ (ν.} Νὰ. 265} 
708. τη). -- Βεαδίπρ οἱ τυλεαὶ ἐπ ἐὰλε τυΐπε-ῥ»έ55} τὨτεβῃίηρ ἴῃ τ 6 

ΟΥ̓ ΠΔΙΥ ΜΑΥ Μὰ5 Ὡοΐ ἴο Ὅς τιϑκεά ; [ἢ6 ἰὨτεβῃϊηρ- ἤοοτς με σα 
Ἐϑρεοίδιν ἐχροβθά ρ᾽δοθβ. α΄ Τῆς νἴηθ- ργθϑθ, ου ἴῃ6 σΟΠΙΓΑΙΥ, ἃ 

Βηυδγα ΟΥ ΟὈΪοης ναὶ ἐχοδναίεα ἴῃ ἴῃς οἰορίης 5υτγίδος τοοῖκ, 

αῇοτάςά 5οπῖε σοῃοθαὶπιθηῖ,"'. ΗΠ ος Οἰάδοη ἢδά Ὀτουρῆϊὶ ἃ ἔενν 

βῆδανοβ οἵ ψῆδαϊ δπὰ νγὰβ ὶρρίηρς ἴμδτλ ουὐἱ τ ἃ β(οῖς οἡ ἴῃς 
ἤοοῦς οὗ ἴῆ6 ργεβ8.---12. Τῇε Μεββεηρεσ 5ῃονβ ἢἰπΊ56 1} δηά 
88] υἱ65 Οἱάθοη. --- Υαλτυεὰ ἐς τοῖὰ ἐλεε} ἴῃ 6 δῆβννει βϑῆοννβ ἴῃδϊ ἴῃ 
Ηεῦτεν (ἰὰ ψῃϊο τ[μἢῈ σορυ]α ἰ5 ποῖ Ἔχρτοβϑαά) ἴΠῈ βεηΐθεησς ἰ5 
[εἰς ἴο θὲ δὴ δϑϑεπίοη, ἢ ταῖμογ [ἤδη ἃ νυ βῃ. -- δισυαγ ἀδρο] ἴῃ 

704. οηἱγ 1τ' (]ερμ 48} ; τ Κ'. 11 2 Κὶ, ς' ἄς. ; οἴ, Τυά. 183.- 
18. Τῆς 5α]υϊαιίοη βουπάβ ἴο Οἰάδοῃ δἰπηοβὶ ἱγοηΐοδὶ ; ἴῃς ργεβδθηῖ 
αἰδίγεβϑ ἰ5 ρἰδίῃ ρτοοῦ τῃδὶ Ὑδηνεῆ 15 ποῖ στ τ 6Π|. ---- λεγε ἀγὲ 

αἤ ἀλὶς τοοπάεργεί ἱπίεγυεμήοης} Εχ. 4 4.4.2 705. 4 ΜΙ. γ". - 

485-56 Κοκίεγβ, "θὲ Μα᾽᾿ δοὴ 7δῆννε,"" ΤΆ. 7. ἰχ. 1875, Ὁ. 369-415; 5οῆυϊ;, “ες. 
7Τλεολά, Ὁ. ὅοο ξ, -- Οά 7επ|. Τάεοϊ., ἢ, Ῥ. 218 Ε΄.; 5πιεπὰ, κἠεε.. Κείηζίοπζε- 

“εὐτελές, Ῥ. 42 (. ΟἸάετγ ᾿ἰτογαίαγε ἀπὰ ἰῃπεογίεβ, 566 ΟἽῆ]οσ, κ έετί. ΤΆ οί, ᾧ το. δο; 

οἵ, Βοῦπι., φμαφιῖ. 3. 
ΤΟ ΠοΙγ ἵγεεβ πὰ ἵγεθ νγουβῃΐρ ἴῃ ψεπογαὶ, 5ες ἴπε ᾿ἰεγαΐασε ἰπ ΟΠδηίερίε ἀς 

16 ϑαυββαγς, δ εἰ ϊρίοπερεεελίςλίε, ἱ. Ὁ. ὅτ; Ὑγίοτν, δγέρεέδυςε Ομέδμρεδ, ἰϊ. Ὁ. 214 Β.; 
Ἑτασετ, Οοίάφηε Βοισά, τ8ρο, ἱ. ἢ. 56-1οϑ. 

 ΉΨῬ, Μενεοῖσ:, ᾿ὶ. Ῥ. τόδ. 

ᾧ Βοῦ., 8.3, 1. Ρ. 134; Ουέτίη, «5“»ηαγίδ, ἰϊ, 17 ἴ. 
| Τῆς παπιε ἰ5 πιυϊ]αῖεά, ρετῆαρβ ποῖ ὉῪ δοοίάςηι; οἱ ὦ. 418εε οἡ νυ}. 

80 Ἐὸοτ ἃ ἀεξογριίοῃ οὗ ἴῃς νίπο-ργεςϑβ, 5Ξες Βοῦ., 8.13, ἐ]. Ρ. 137; οἵ. Νοβῆυξ, 
φΦιίοηυ-., χὶὶ, 331 Ε΄, Ἡ ΕἸ, ]ο5., Αὔὐυὕψ΄ αἱ, 

ὰ" 
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Ἡρλίολ ομν γαδλονς γεεομρμίρα ἢ ᾿5] Ῥῆταβε ραγδὶ ]εἶβ, 5. 441 η8᾽; 

οὗ Ἐχ. 12 25 0 μέ ποῖυ Υαλισεὰ ἀσε ας μ΄ οὔ απα γίσεη 
Ὡς ἱμπίο {6 σγαβ οΓ ΜϑῈάαη] εἴ. 7ε᾿. 127 τ 8. 1252. 1 Κὶ 85 
4 Κι 21..5 

11. 1κῦ0] ἰ5 ἰοαπὰ ἱπ Ηεῦ. ΟὨΪΥ ἰπ ἃ οοποτεῖς, ρεγβοπαὶ βεπβα, “τη βδεηροτ'; 

Οἵ, ἃ5 ψγὰ τηϊρῃϊ ρεγμαρβ ἰγδηβίαῖς, “δρεπὶ, ἴπ5 πιαϊκκίην ἴῃς τεϊαϊίου οὗ ἴῃς 
σογὰ ἴο ΟΝ Ὁ τῆοτε οὈνίουβ. ΤΏετῖς 5 πὸ Μαγγαηΐ πὶ ὑϑᾶρε ἔος δΔῃ ἐχρ᾽ βπδίίοη 
οὗ ἴδε ρῆγχαβε πυῦν ἽΝΟΟ ὙΒΙοἢ ροοβ Ὀδοῖς ἴο ἂπ δεβυπιεὰ δι᾽βίγαοϊ βεῆβς, "ἴῃς 

βεπάϊηρ οὗ Υδνε᾽ (Ναῖκε, Εν.» Ἐεαθ5, 41.). --- σεν ἼΡΧ] δε ἡγδο. , . ΜΝ οἢ 

Βεϊοηρεά ἴο [οδβ} (658, (Ἰες., Κευϑ5, Κιί.), ποῖ Οῤάγαλ ν Ὡς Ὀεϊοηρεὰ ἴο |. 

(ὦ α, ΚΙ., Ὀτυβ., ϑοθῃ., ϑιυά,, Βς., Οὐἴ1}1). τον ὉΣ2Π Ὁ2 1)».2}} ας Οἑάρον 

τυας, ἃς.; οἰτουπιϑίαπεῖαὶ οἶδυβο. 25 15. 281 Ἐυ, 217 οἵ, Ὠϊ. 2439, ---  ἰ5 

Ῥτορετῖν ἴῃς ἀρρεῖ ἰγουρῃ, ἰπ ψνΐοΒ ἴῃς στᾶρεδ ἂς ἱγοὰάεπ; 30) (735) τὰς 
Ἰονγεσ οτς, ἴῃ ψν δίοἢ τὰς πιιβὶ ἰ5 ςΟἸ]εςϊεα, --- Ὁ)55] Εχ. ΟΡ, --- 18. ν.1ν.}2] ν. δ 
138; ἃ ἀεργεοδίοιυ ἰοσηιϊα, ἰῇ 1 πίᾶὺ βρεαὶς νἱϊμουΐ οβεπος, Ὀερρὶπρ γουν 

Ῥαζάοῃ; οἴ, Οεη. 435 4415 Εχ. 410.18 (4}1 7), Νὰ. 1211 1 5. 135 ἃς. -- νὴ ΦῸ] 
ἴΓ Βς τε! }γ 185, ἃ5 γοῦ 587. [πϑίεδὰ οἵ ἃ ςοπάϊξίοπαὶ βεηΐεηος ἱ ἢ κυροταϊηδιεὰ 

Ῥτοϊαβίβ (0), γε ᾶνς βἰπιρὶς ραγδίδχίβ; οἵ. 13122 Κὶ. ιτοἱδ, 80 νεῖγ οἴξεῃ 

ἴπ οἱάες ΕὨρΊ 50 ; 2.95. Απὰ ἰΐ ρ᾽εαβε γοὺῦς στᾶος, γοὺ ἐϊὰ οὔος ῥγοιηΐβε τὰς 

(ϑμιακεβρεατε). ὅες Δίσν ξηρὰ Φίεονανν, ἰ. Ῥ. 3175. -το πνΝ 5ἰκεριίοδι; 
“ννβαῖ Π65 θεσοτης οὗ᾽; ςἴ. ἴῃς ἱτοηϊςαὶ υϑ6 οὗ ἴΒς ρατγίίο]ε οὐδ }ετ. 238 Ἀι, 3251. 
ΟΝ) ἄς. -το γγυνῦ0)} ταϊηρε ἐχιγδογάϊπαγυ, βυγραβδὶπρ' της ἢ 5 ρΟΥγοΥ ΟΥἹ ΠΟΠΊΡτα- 

Βεηβίου (οἴ. νκῦρ 1.318); Ἐβρεοία!ν οὔ τε ννοπάοτίαϊ ἱπιεγνεπείους οὗ Οοὰ ἱπ 
ἴδε πἰδίοτυ οὗ δἰβ. ρεορῖς, δηὰ (ἰαἴεσ) [με νγοπάεγβ οἵ ᾿ἰβ ννοσκβ ἰπ πδίασε ἢ 
Ἐείεγεποςβ ἴο δῆν 5 νοπάογία! ἀεἰϊἰνεταποςβ ἂτὲ ἐτεαυδηΐ ἴῃ τὰς Ῥεδίτης, 
δῖ ἰξ ἀος5 ποὶ (οἷϊονν τῃαϊ Δ]} τείεγεποεβ ἴο ἴμδετη ἂῦὲ 50 ἰαῖς. Τῆς Ἔχχ. οἰϊεὰ 
δῦονς (Εχ. 39 2410 08. 36) 41} οοσυγ ἰῃ Ὑδηνβε σοπίεχιβ. [ἢ [πε ραβδαζς 

Ὀείοτε υ5 ἴδε νγογάβ, ἱξ ποῖ οτἱρὶπαὶ (], οἴ. ἴδε ΗἸΡὮΣ 1319), ταῦβὲ Ὀε αβογεὰ 

ἴο Ε)ς, ποῖ ἴο Ἀά, ἴῃ γγβοσ ἴῃς ννογὰ βεετιβ ποῖ ἴο οσουξ. --- ΠΥ" ὉΦῸΌΣ Π.Ρ}}] 

οδη ΒΑγαϊν Ὀς βεραγαιεὰ ἔτοσῃ ἴῃς οσεφοίπρ (Βι.), Ὀυϊ βίαπὰβ οσ [α}}5 τὰ ἰξ. 
ΟἿ. [6ετ. 2353.39 620. 127, ννιΒίο Βόδιις, νἱϊμουῖ βυβηοίεπε τεϑβοι, τεραγὰβ ἃ5 
ἴδς βουζος οὗ ἴῃς ρῆγαβε ἷπ ουῦ ἰεχῖ; 8εε αἷβο 15. 25. --- Ἰγ 0 93] ἕοσ ἴδε τῆοσε 
σοΟμλΏΟΠ Ὕ2, ν.16 1 5, 48 2 5. 1910 ἃς. 

14. γαλιυελ ἱεγμεαά Ὁ ἀΐρῃ] ἱ σὰ τς ἐο]]ονίηρ (ν..5}5) οἵ. 
Εχ. 2, ΤΠε Μεββεῆρεσ ἰβ Ὑδῆνεῃ Ὠἰπιβεῖῖ; 866 ἀῦονε οἡ ν.}", 

5 Ἑτοπὶ ἴπεϑε ρδγδ᾽]εὶβ, οἢἱ εν πὶ υγἰηρβ οὐ ἴῃς αρὲ οἵ 7ογεπιίδἢῃ οἵ Ἰαΐεγ, 
Βόδῃπιε ἱπίεγϑ ἴηι ν.}38 }5. ἀπ εἀϊτοτία] Ἂπ]αγρεπιεηὶ οἡ ἴῃς οτὶρίηα! αυεβιίοη, ν. δὰ, 
Βυάάε ἀξζτγεεβ ἃ5 ἴο 1ῃ.. οσίππίηρ οὗ ν. 85 (Ὰ5 ἴα ἂς ὅονε ἘΖυρι), Ὀυϊ αἰἰγίθῖε5 ἴΠ6 

τεβὶ (δμ πσιυ, ἃς.) ἴω τὴε ἤτγδ παγγαίοσ, οοηηθοιίηρ ἰὲ ν ἢ ν.1δὰ, 

Ἐ ΟΕ τῃς νεγὺ 2 “᾿. 133 ι, 178 301}; οἵ Οοά,, Οεη. 1814 7ετ. 2:3 3217. 37 
Ζ Βόππις, Βυ., ἀϑοτιῦε ἴῃς ψοσγάβς ἴο δὴ εὐἀἰϊογίαὶ μβαπὰ, Ὀυϊ 1 Ξεὶ ὯὩο βυβῆοίεηι 

τεδβοῦ ἴοσ ἰἰς. 



186 πισεξ 

Φ ἐἰ ἔγγελος Κερίον ἴο «οπΐοττα τὸ τ. ---ασ ἐπ δεῖ; πεξσὰ ο΄ 
μάμπξ, νιν ἦς ἴθ ἘΞ ρυψετξ! ἔγλιος διχὶ τες τι ζόζοῦξ ςἰτοῖες οὗ 
[3 ΦΛΗ͂, πὸ ν ἢ ἀτεν ἴττὰ τὴς τίξιτος τῶς. διἷπο πτὶ τιλόγεςα, γα 

Ὡσαγή ἄξγο, ν- 5, τμα, τἷμε τοῖχζβος πῇ ἢ Καὶ πον ργίτες ἴῶκε."-- δ 
ποῦ 7 “πᾶ “άδε 72 γ᾽ τε ητεϑῖνοη ἃ5 ἴὰ 45. ὅδι:χε ἴξὲ τιϑῖτου ἄρας 
[ΚΑ τενελὶ Ὠιτηϑε! ἴῃ 5 ἴπιὸ σξλγαςτοσ [1] τ. 35, τὲ οδος ἃ ἐχρεςὶ 

γαῖμετ, ἡομὰ πο γαλιυεά ἐπα “Ζεε ) εἴ «“΄.΄. ῆῦμε πᾶν σαρροθς 
εἰἴμετ τῃλι ΟἸήεοῃ τοοῖ ἢ 5 νἱϑέτοσ ἔος ἃ πιῖη οὗ Οὐ (ςἕ, 132), οἵ, 

πτε ὑτοῦδαῦϊν, τῆδὲ τῇς δυῖποσ ἰδρθεά ἔγοτα οζῆςσς ἀσγλπιλᾶς ῥζο- 

Ῥτίεῖν ; φεε αἷϑὸ οἡ ν."" --- 156. Οἱάεοηῃ τεπηοηξῖσαῖες τλ1ῖ ἢς ἰ5 ποῖ 
εηπ8] ἴὸ τῆς ἴ29Κ. -- 4ἴσεν (ὈΥ πᾶδι τηεβῃ5) σἀσωζ 7 ἀεσεσ ἤεσαε ἢ 

“ν τῶ ἐν τάς δοογε ἐπ απαςελ, απαὶ 7 “ἀξ ππουῦ ἱποιζπιίβία κῇ 

»πᾶπ ἐπ κῃ 24 σι] εἴ. τ 8. οὔ. Τῇῆε ρῥτοιεβίδίοη ἰ5, πὸ τῆογς ἴδῃ 

1ῃλῖ οἱ ὅ541:}, τὸ ὕῬὲ τάκεη ἴοο {πΠπ|εγὰ]γ. Βοῖῃ τε (οἸ]οπίηνρ πᾶτ- 
ΤΑϊίνες Δ5ουτηε ἴῃ 1ῃε Βεγο᾽ 5 ΤΠ πᾶ οὴς οὗ στὴκ δῃὰ ἱπῆαυ- 

δες ἴῃ ἴδε εἰλη. ---1θ0, γαλευεά ταἱά Ὁ ἀΐπε, διεσεῖν 7 τοῖῖἶ δέ τοῦὰ 
4“Ζ44] 85", ἐε “πρεὶ 9 “ἐς 2Ζογαά ταί Ὁ ἀΐπε, τἀξ δογα τοῖϊ᾽ 
ὁσ τοί μάσεσ. 1{ ἰι Ὅεὲ τῃουρῆς ἴοο νἱοϊεηὶ ἃ βυρροϑιτίοη ἴδδὲ 
{πε διῖπογ Βεῖς, 858 ἴῃ ν.", υϑεὰ τῇς ἤτβθι ρεΐθοη ἰπ σοῃηίοιτη γῇ 
ψῖἢ τῇς Κηπονεάρε οὗ ἢΐ5 τεδλάίεγβ ἴπδὶ τῆς βρεᾶϊεσ νγὰβ Ὑδηπε, 

ταίμεγ ἴπὰη ἢ Οἰάδοη5 συρροβεά ἱρπογάπος οὗ {παῖ ἔδςι, τε 
ΤῊΑΥ οοπ)εοίυτε {πὲ (ἢς οτγίρίπδὶ ἴεχὶ νγὰβ ϑἰ πρὶν, σπα ἀξ ταϊά, 

γαλιυεά τοί ὁφ τοίμὰ μάσε, ἢ διὰ τῃδῖ ἴῃ βυρριγίηρ ἴδε ἐχρὶϊοϊξ συ Ὁ- 
ει πὰ τεοδοίίηρς ἴῃς 8δηΐεηος ἴο σοτγεβροπά στῇ ἴἴ, τὴς εαϊῖοτ 
οἵ ἢ πα ἔχ. 3,25 1ὴ πηϊπά. -- (5 ὁπ σιαπῇ]ῇ Νὰ. τ4'. --- 17. Οἰάδοῃ 
Δα ἴῃς 5ἴγδημεγ ἴο τγαῖτ {1}} ἢς σδη 5εὶ ἰοοά Ὀείογε ἢΐπι, ἀπά ῥτὸ- 
Ράτε ἢίπι ἃ πηδαὶ ; εἴ, σεη. τ855 Τυὰ. 125... 7,7 Μη λισομν ἐπ 
Δὲν εἰν 7] ἅξεη. 185; ἃ ἰἀνουτγίϊε ρῆγαβε οὔ ἴῃς Ὑδῆνϑι ἰὴ της Ρεηϊδ- 
ἰοποῇ, Κὶ -- ,7Ζαζε γιό ἃ εἰρη ἡλα: ἕλοι, αγέ τῤεαζίηρ τοὐὰ νι9] ΟἸάθοῃ 
το οβηίΖο5. 5. βυρεγηδίιγαὶ νϑιαηῖ, θὰ [ῸΓ δϑϑυγαποθ ἀαβίγοβ ἃ 

πἰζπ πιο ἢ 5 15 ρίνεῃ ἰῃ {πΠ6 βεαᾳιεὶ. Τῆς Ὠαϊξγνεγβε τῃυ5 δηθοὶ- 

Ρᾶῖε5 ν.""" ἸῺ ἃ ΨΥ τῃαϊ ([ῃ6 δυΐδογ οἵ ἴδε ἰατῖογ νεῦθος οαηηοὶ πᾶν 
ἄοπε; νι σοηηδοῖθ ἱπηπ)ε ἀΐδίεν ἢ ν.75, οὶ α5 Οεη. 1855 ἀο68 
ΜΠ νι δ 4. ἀπ 48 ΠῸ υἱτεγίογ ρύγροβθ. ίεγϑε Ὁ ἰς τπογείοτα δῇ 
εὐἀϊτοτία! δαἀαϊιίοη, ργοραὈὶν ὈῪ ἴῃς 8ᾶπηῈὲ βαπὰ ψῃϊοἢ ἰηδετιεὰ νι Ὁ 

5.ΚΙ,, Βε., αἱ. Τηίς βίγεηρίῃ οἱ ἕδη, Τηάιϊ. 

4 Βόπηιο τεζαγάβ (ἢἰς οἰαιιδς 4150 ἃ8 5Ξθοοη δῖ. Ζ ΘΡΥ͂ εἱ.; Βυ. 

4 9... ΝΟΣ. Ρ. ὁ25; Ηοϊείηρεν, Αἰ ὐμοήέμηρ ἐπὶ ἄρε ἥεπχαί., Ὁ. 97 ἴ. 

Ὗς 



ΥἹ. 14-| 18) 

παηάος τῆς ἱπηρταββίοη παῖ ἴῃ 6 πιθα] ΟἸάδοη ργεραγθὰ τγᾶβ ἱπιεηάεὰ 
ἔἴτοα ἴῃς ἢτβὶ ἃ5 ἃ ϑϑοσίῆςς, σοῃίγαγυ ἴο ὅεῃ. 85 δηά 6βρ. 
7υά. 12,5. ὙΠαὶ τῃ6 ννογάβ ἀγε ποῖ ρατὶ οἵ ἴῃς οτίρίπαὶ ῃδιταῖίνε, 
ἰδ ἴῃ δοίης ἄδργεα σοηῆγηχεά ὈΥ (6 ἀπυβι4] τεϊαϊῖνε ράγίο]ς Ὁ. --- 

18. Οτρίηδι!ν (Ο]]οννεὰ ἱπατμεάϊιοὶυ ἀροη ν." 75; 566 δῦονα. -- Ὧ. 
οϑεγίηρ] αδη. 33} 431} τ 5. τοῦ ; ἃ ῥγθββηὶ ἴο ἴπε ριδϑὶ. [{ 15 ποῖ 
ἱταροββϑί ας πὶ ἴῃς ψογὰ μᾶ58 Ὀδεη ϑυρβετυϊεα ον ἴῃς οτὶρίπαὶ 
Ἐχργοϑβίοῃ, ἰῃ σοηζογη τυ ἢ τῃ6 ἰδοῦν παῖ Οἰάδοῃ ἔτοηι ἴῃς 
θεριηηίηρ ἰηϊεηἀ δα ἃ τεϊϊρίουβ οἢετγίηρ ; 566 ποῖδβ. --- 19. σ αέον 
2γεραγεά α ζι4} 13.) ἴῃ σδη. 187 τῃ6 τίοἢ 5ῃμεῖ κῃ ΑὈσδῆδηι 
ΚΧ}}}5. ἃ «οΔ]ῇ. --- 45 εῤλαὰ 4Γ 3ομγ)] ΤΣ ἀὐυδητ!ν (ποτα ἴμδη ἃ 
Ῥυ5}}6}) ἰ5 δἰοροῖμεῦ αἰβργοροτγιομαῖθ, Ἔβρθοίδ!ν ἰῃ ἰῃς οἰτουτη- 

βἴδῃςαβ ; οἴ, τ: θά. ἢ, ηετα δὴ δρῃδῇ οὗ ἤρου 15 ἐπουρῇ ἴο ρὸ 

ψ ἢ ἃ ἴἤγεα γεᾶγ οἷά Ὀυ]ΠοοΚ ((ὅ 5; 38) “όγσεε Ὀυ]]οΟ 5 1), θη. 185, 
- Τάς νισαί ἀξ ῥεῖ 15 ὦ ὀσεξεί σπαᾶ ἐς ὀγοζά ἵπ ὦ οί, σπαᾶ 

ὄὀγοωρλξ ἐΐ ομἕ 10 ἀΐνι μ᾽ 1.6 ἡγες σπα φγέσςεηε {7} οἴ. αφη. 185, 
Βόππια ἂδηὰ Βυάάε δβοῦῖθε ἴῃς πὶ νεῖβε (Βυ. Ἔχοερῖβ, “μα 
ὄγοωρλξ ἐΐ ομΐ το ἀν τραδν ἐλε ἐγεδ) ἴο ἴῃς τεάδοϊίΊοῃ. [τ βθεγηβ 

ἱπιρτοῦλ!α, πονενοσ, ἴῃδὶ ἴΠ686 σοηοζεῖς ἀεία ϊθ, ἢ] οἢ ἀγα ποῖ 

ἐββεηῖίαὶ ἴο ἴῃ6 σοποσριίοη οὗ δὴ οἤετίηρ, οἵ, ἰηάεεά, σοπβοηδηϊ 

στ τἰϊαδὶ οσυβίοτηβ, νετα ἰηϊγοάυσοα ΌὈΥ δη εἀϊϊοτ. 

16. »)Μ. 2] ἴδε ῥτγοηυποίδιίοι, ἱπ ἀἰϊβιϊποιίοι ἔγοπι "Σν ν ἰδ, τηεδῃβ ἴο 
ἱπεπιαῖς τμαὶ Οἰάδου πον τεσορηΐζαβ 15 νἱβίϊου 8ἃ5 ἀϊνίπε. ΒΕΓ Ὁ Ν] ηὉΝ 8, 
Ἰἴκε πποφῸ, ἃ Ὀσγαηοἢ οὗ ἃ ἰτίδε (95 Φ) ἴαγρες ἴδῃ ἴῃς ἕδπιν (2 Ν Γ}32); 8ες 
1 5. 1τοἶϑιῖ], - - ὝΨΥΠ] 1 5. 951; οἴξῃ ἴῃ ἴπε 8εῆβε γείρογ παέμ Οδῃ. 2528 4.188 

48" δις. --- 16. ἼΌΡ πνῆν 1.3] σνεγδαίέ»ε Ἐχ. 313, 1ι ἢ45 ὕεεη οοπ͵εδοϊυγεὰ ἀρονε 

ἴδαῖ τῇς δὐἴμοτ νυγοῖς, ἼΌΡ πλπν πλπν (1 5. 1781); οἵ. (΄. --- 17. ΓῊν Ὁ ΓΙΦΡῚ] 
Ῥετπαρβ ἴῃς βίρῃη 4130 νγ88 βιργμεβίεὰ Ὦγ Εχ. 312, Τῆς ψογάβ τηυβὲ Ὀς οοπείπιεὰ 
85 δροάοϑί5; ς(, ὅεη,. 3310, πὶν τῷ; Ἐχ. 417. Νὰ, 14}1-:33 705. 24:7 Ὁ. τι; 
πονῆετες ἴῃ ῥγεοίϑεϊυ [8 βεηδε, ἰπ ψῃΐο ἢ ψνς 5μουϊὰ ἐχρεοῖ ΠῚΝ 10) (705. 213). 

-τ ὋΡ Ο πων] με ἐχρεοῖ Ἴϑνοη (Όεπ. 4513), ἐξα ἐξ ἐς ἑλοις ἐλαί τῥεαξεεί; 
ἴδς διξϊοϊς οϑΥ δανε Ὀεεη δοοἀθηία!}Ὺ οτϊ εἰς. ΤῊΣ τεϊαϊτίνς Φ ἴῃ [υἀ. «7 ΟἹ 
3 856, τὶ ΟὨΪΥ μεῖε ἴῃ ΟΤ', εἰβενθεγε Ὀείοτε ρυζίαγα!β τὶ, --- 18. Βδμπης 
Δροτῖθε5 ν ϑαβ (πὰ ὑτίπρ ουΐ τὴν οἴετίηρ ἀπὰ 5βεῖ ἰξ θείοτε ἴη 66) ἴο ἂπ εἀϊϊοτ; 

Βι. ᾿ῖηκ5 ἴπαὶ ἴἢς εὐϊοτ ἢα5 οπαηρεὰ ἴῃς οτἰρίπαὶ οὐδ)]εοὶ οὗ ἴῃς νεγῦ ((οοἀ; 

οὗ, σεδη. 1.85 74. 1316) ἰῃηῖο ἃ τεϊϊρίουβ οἴετίηρ. Βαϊ ἱἰξ ἰ5 ποῖ οἴεαγ τῃαὶ 
ΤΣ πεοὰ Ὀς ἴαἰκεη ἰπ (5 βρεοϊῆς βεπβε; ᾧ ἴῃς νεγὺ (π0)7} σεγίαϊ εἶν ἀοεβ ποῖ 
βυρρεβῖὶ δυο δὴ ἱπίεπίοη. Τῆς ποὺπ ΤΠΔΥ ΡΟΒΒΙὈΪΥ δᾶνε Ῥεὲπ οἤοβεῃ οἢ 

4 8ι.., Οἱ Ρ. 183. ἐἔ Οἰεβεῦτγεοδι, Ζ4 ΤῊΝ ἱ. Ρ. 380 ἢ.; οἵ, γη13 85. 
Ζ [ἢ 1319 ΠΣ ΓΝῚ ἰ5 ἢ ἰηϊεγροϊδιίίοη, 



188. Τῦῦσεϑ. 

δοοουηῖ οὗὨ ἰἴ5 απιίρυϊ, 85 ἃ Ηἰπῖ, ποῖ ἃ Ὀα]ὰ απιϊοὶραιίοη, οὗ ἴῃς ἀϊδροβίοῃ. 
οἵ “αὶ Οἰάδοη βεὶ Ὀείοτε ἴδς βίγαηγσετ." ---- ΝΥΊΣΥ.. .. Ἦ2 Ἅ] 866 οὐ 1:62; 
Ὠτδ, δ 115 (Ρ. 134). --- 19. ΓΙΣῸ ΠῸΡ Γ᾽ Ν] Ὡς ῥγερδγεὰ ἱξ ας ὠηλδαυεμεά εαξες, 

ταδὰς ἴδ ᾧρ ἰηΐο οακεβ; οἴ, 1 5. 282, σε. 185 Νὰ, 115 (ρ}), Εχ. 1289, Τῆς 

ἐρθδὴ ψγὰ5 δοοοσγάϊπρ ἴο ἴδε 5π|8}1ε8ῖ σοπηρυϊδιίοι ονοσ ἃ Ὀυδδεὶ. --- Ρ 05] (50 

ΚΙ,, Νογζὶ, Βαετ) ν.Ὁ 15. 65 (εξ); ζωμός, ἡμα, ςἴ, Αταῦ. πσγαφ,; οἴδεῖς 
υπάειβίδηά ἴῃς μοὶ Ἰίαθος ἰπ Ὡς ἴπς τηεαὶ μδὰ Ὀεεῃ Ροϊϊεὰ (ΚΙ.; ςξ, 
Θ.Ὦτι.). --- Ὁ] ἃ οἱοβεὶγ γονοη βμδ]]ονν Ὀαβὶςεὶ οὐ ἔγαγ, ὕςη. 4011 ὅς. --- Ἴγ1}} 
Να. 1151 5. 214) 4 ςοοκίηρ νεββεῖ, οὐ νυμδὶ Κίπὰ νγαὲ πᾶνε πὸ τβεᾶηβ οἵ δβοοῖ- 
ταϊπίησ. Βὅδιηῃς (λέ. Ρ. 254) τεὐεοῖβ ν. 138 ἢ} ν. 39, τῆς Ῥγοῖῃ ννὰβ ἰηϊισοάυοεὰ 
ΕΥ̓͂ δος οὔς Ψο τῃουρῃὶ ἃ ᾿ἰδαϊίου ἱπάϊβρεηβαθὶε; ἴῃς ψγμο]ς τερτεβεηίαϊίου 

Ῥτεβυπιεβ ἴΒαΐ ἃ τεϊρίουβ οἤετίπρ ἰ5 ἰηϊεπάςὰ, 80 Βιυ. αἷδο. Βαῖ ἱΓ ἴῃς οδ]εοὶ 
νγ5 ἴο οὈπνετὶ Οἱ ἀδοη’ 5 Βοβρί τα] ν ἱπίο ἃ βδογίβος, ἰὶ ψουϊά μανε θδεη ἄοης 
ππιλϊ δίας ὈΪγ. [ἢ πὸ τῖϊταδὶ πδὶ νψγεὲ Κπον νγὰϑ ταςᾶϊ ργεβεηϊεὰ ἴῃ ἃ ὈῬαβκεῖ (85 
ἀπἰεδνεπεὰ οαἰκεβ ννετε) οἵ ἃ Ἰἰραϊΐοη τηδὰς οὗ Ὀγοῖῃ. [ἱ ἰ5 ςοποείνανὶς τμδὶ 
δυο τϊε5 εχίβιςὰ ἴῃ [15 Ἔδι]ν (ἴτε; Ὁ Ὀυϊ ποῖ δῖ βοὴ ἃ ἀεξοτριίοη ὑσοςεςάβ 

ἔτοτῃ ἃ ἰαῖς εἀϊῖϊοτ. 1 βηά ἴῃ ἰῃς ννογάβ, δοννενεσ, πο Ἵοεγίαίπ ονίάσηςος οὗ ἃ 

β5δουβοίδὶ ἱπϊεπιίοπ; ἐνεῃ υὐ2}) ἰδ ργορετὶν υϑεὰ οὗ Ὀτϊηρίηρ οοά ἴο οῃςε, ρυϊιίην 
ἐξ νυἱαΐπ ἰδ τεδοὰ (Οεπ, 2725). 

20, 21. Τῆς ἰοοὰ νοι Οἰάδοη Ὀτίηρβ ουὖΐ 15 σοηνοτιοα ἰηῖο δῇ 
οἤεγίηρ. ΕἾτα ἔτοτὰ ἴῃς τοοῖκ σοῃδβιπηαβ ἰϊ ; [6 Μεββεηροσ νδη- 
θῃ!65. ---ῷ0. “,εετόρρον 9 Οοά, ἰπϑιεδὰ οὗ “ΜἼἬφφηρεν οΥ γαλευεὰ, 
15 5: ΠΚίηρ, δηὰ ἢ ϑοπλα οἴμοσ ρθου αγίἰ65 οὗ Ἔχργθβϑίοη ἄγουβθ8 
ἴῃς 5υβρίοίοη ἴπᾶὶ ἴῃς νεῖβα 8 ὉῪ ἃ ἀϊβεγεηὶ μβαηὰ. “ΓΗΪβ 5ι.5- 
Ρἰοίομ ἰ5 βισθηρίμεηβά Ὁγ ἴῃ6 σοηϊδηϊβ οἵ ἴῃς νεῖβα ; δῃὰ Βδῃπιβ 
δῃὰ Βυάάδ ἅγα ργοῦδΟϊυ γἰρῃϊ ἴῃ τορασάϊηρ ἰΐ 45 ἃ ἰαῖοσ δα ἀϊτίοη ἴο 

ἴδε βἴοσγ. γεῖβε Ἷ σοῃηεοῖβ δα υ δ Υ νν6}} ἢ ν. 9. 866 τοῦ ἰῃ 
οτἶξ. ποία. ---21. Τῆς Μεββθηρεῦ του ἢ 65 ἴπ6 ἰοοά ψΠἢ τη 6 τὶρ οὗ 
μὶβ ναὶ Κι ρ- 51:1 Κ, δὲ ννϊοἢ ἦτο βρτίηρβ ἃρ ἔτοτῃ ἴῃς τοοῖς δηὰ σοη- 

ΒΌΠ,65 ἰξ ; οἴ τ Κ. 185. .2 (τ. γ' 2 Μᾶδζο. 2.518 71ἐν. οἷ, -- 7ΖᾺἊ 
Μερεηρεγ οΓ Υαλτυελ αφεεα γγονε ἀϊΐς εἰσ] (ἢ ϊ5. ἴ5. ἴῃ οοπῆϊοϊ 

σι ν. 5. 53. Ἰὴ νης Οἰάδοη δά άγεβθας Πῖ5 νἱβί του δηά ἰ5 δηϑνεγοά 

ὉΥ Εἰτα 858 ἱπουρῇ 51}}} ργεβεηῖ. ὙΤμαῖ ἴῃς τβαββυγίηρ νοίςς (ν.3) 
οϑῖηθ Ὀδοὶς ἔτοπ] ἤδάνθῃ ᾧ ἰ5 ἰῇ ὯὨῸ ΨψΑῪ ἰηιτηδίθα ἴῃ ἴῃς ἰοχῖ. 

ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἰῃῈ ψογάβ ἃἂτὲ δὴ δαάϊιίοη βυρρεβίεὰ ὉΥ 12; 8 τῇς 

Φϑιυά, Οη ἴδε οἴδεγ πδηὰ, ἴπεῈ νυογὰ τῇδ ἤανε Ὀδεη ἴῃς οοοαβίοῃ οὗ ἴδ 

εἀϊϊοτ᾽ 5 πιδυπάετοίαπαϊηρ ἀπὰ Ἰεὰ ἴο ἴΠ6 οἴπεγ οἤϑηρεβ ἰῃ (ἢ 6 νεγϑβεβ. 
ἐν ε., νγυῆο ἰ5 ἱποϊπεὰ ἴο 5εεὲ ἤδγε ἃ νεῦγ οἱὰ ουβίοτῃ. 

τ Κι. ΕΠΌΟ,, 5. ἤπι., δηὰ πιδηγ. 

ᾧ Οὔβετνε Βονν σοπιρ)εἰεὶν ἴπε ἵννὸ βίοτίεβ γε ἔχβεά ὈΥ ΕἼ, 705.,) ἀν, νυ. ὃ, 3 

ᾧ 483 ἴ,, ἀπά οἔ, ἴῃς ἀῃοοπβοίουϑβ οοπίοττηδίοη ἰπ ἴπε ἱπιεγργείαϊίοη οὗ ΚΙ., αἱ, 



ΥἹΙ. 20-24 1809 

πηβυϊ Δ ]ς ροβίτοη οἵ ἴῃ οἴαυβε 15 ἐχρ᾽αἰηθά ὉΥ ἃ σοπῃηραηϑοη οὗ 
ΟἿ ἢ τ2Ὁς.- 22. Ολἡ, νιν ὥγα γαλευεῖ 7] οτγ οἵ σοηδβιογηδίοη 
οζσ ἀϊβίγεββ ; 08. 77, [εσ., ΕΖ. ; οἵ. 70. 1 τ, --- βεεαμδε 7 ἀαυέ σεέπ 
2:6 Μῆᾶερεεηρεν 97 γαλευεὰ γαες ἢ γαςε] διὰ τῃεγείοσε τηυβὶ αἰΐθ. 

Τῆς Ὀεϊϊοῦ ἰμαὶ ϑυο ἃ εἰσῃϊ ἑοσεσοάθβ ἴῃς ἀεαῖῃ οὗ ῃἷπὶ ψῇοβθ 

Ῥτοίδῃβ Ἔγϑϑ ἢᾶνα ἴδιυι5 νἱοἰαίο ἃ ἴῃ6 τηγϑίοτυ οὗ σοάπεδά, 74, 1425 

αεη. τό} 4125 Εχ. 2036 9232. ]ς,͵ 6ὅ - 28. ὙΔην θη τϑαββιγοϑ 
μἷπι. --- Ζἤο αγί “α72] Ἰἴϊ. ἡ ἐς τοεῦ το “άεε, οἴ. ἀδη. 435 
7υὰ. τοῦ. ---24. ΟἸάεοη Ὀυϊ] 5 ἂῃ δἰἴασ νοι ἴῃ τῃ6 δυϊμοτβ ἀΑΥ 
νγ85 311}}} βἰδηάίηρ ἰῃ Ορῃγδῆ, ἴῃς πᾶπια οἵ πῇίος, γσἀευελ-ἐἠσίονε 

(Υδηνεῆ ἰ5 γε ]]- ἀἰβροβεα), ρεγρείυδϊεβ ἴῃ ψογὰς οἵ ἀοά ἴῃ ν.3. 
Ἐχδιηρεβ οὗ αἰϊδτβ τ σοτησλεϊ  ογδῖῖνα ἤδηηθ5, αδη. 325 417 
Εχ. τη. Ὑιαὶ ν 353 ἀγα δὴ ἱπίδρταὶ ρατί οἵ ἴῃε οτὶρί πὶ πᾶττὰ- 
ἔνα ἰ5 τσ μΕΥ τλαϊηϊαίπθαὰ Ὁγ Βόὄδιηςε ἡ δηὰ Βαάάε, ᾧ ἀραϊηβὶ Υγ 6}}- 
Βᾶυδδη. ὃ 

20. ὈνΟΝ ἼΝΡῸ] αβ ἰπ 428 (φ.ν.) ἴῃς τταάἰτίοπ 5 οοπβίοτίησ; οπἷγ ΦΒΝ 
βιρρογίβ 38); 411 οἵμιογ νεγβίουβ ᾶνε “προ 7 ἐδε Ζογά, ΤὨς τεχὶ ν"}}} Βαγὰϊγ 
βυδίαίη ἴῃς ἱπέεγεπος ἴπαὶ ἴῃς οτἰσὶπαὶ πατσαῖοσ οἵ 6)--88 υϑοεὰ ΕἸοΒὶπὶ δπὰ ποῖ 

Υδῦνε. ἢ οὐπονδ ἴῃ ΞῈ) πᾶν ὕες ἀτε ΟΠΪΥ ἴο ἰγαπβοτίρίϊοπαὶ δοοίἀθηϊ; 50 ἔασ 
85 Ἄρρεαγβ, Ὀοῖ Ἐ͵)ε δηὰ Ἐὰ ντῖϊε πνγν ἽΝὉ. Οοπιραῖε ἴῃς ἀϊνίης Ὡδπι65 ἴῃ 
Να. 22 7υἡ. 1.3.4 --- Οἱδες ἀϊβετγεποςβ, ν.0 γῦυ, ν.3] ν; νι ἴῃς τὰτε ἀειηοη- 
βἰγαῖΐνε 155 (1 5. 141 1735 δς.). - 21. ΓΙΨΦῸ] εἰγτποϊοσίς λιν, βοπηεϊϊηρ οα 
ὙΥΠΙΟΒ ἃ τηϑῃ ἰεϑῃβ ἔου βιρρογῖ, Εχ. 2119 Ζεοβ. 84, ρεγθαρβ ἃ νναϊκίηρ- δῖος 
ταῖμες [ἤδη ἃ βίη ("90, 930); οἴ. 2 Κ. 1831 ΕΖ, 205, -- }Ὸ Ἴ5Π νῦν ἽΝ ΣΥ] 

130 ΤΩΣ ὩΓῸΣ ΠΝ ἽΝΟΟ Ὁγη. ΤᾺΣ ἵψο παιταῖίνεβ αγὲ [Ὡτουρθουΐ 80 τυ ο ἢ 

ΑἸ}κε ἴμδὶ ἐασίμες αϑϑι πυϊαϊίοπ ἵπ βασ ἢ ἀεἰα!}8 νγὰβ αἰ πγοβί ἱπενίϊδοϊς, Κοβίετβ 
ΒΕ, ἴο ρῸ ἴοο τ ἴῃ {πἰπκίηρ ἴμδὶ 618-38 ἢΔ5 θεεπ νοτκεὰ ονεγ [βγουρῃουΐ ἴῃ 
Τφοπέοστα νυ ἱτἢ οὮ. 13." --- 22. 75» Ὁ} .5] ἴπ τὰεὲ Ηεχαίδυς οὨ ἘΗῪ ἰπ [. --- Ὁ5)0 
ὍΣ ΜΝ] ἀεῃ, 3251] Εχ. 3311 Ὁς. 3410 οἵ, ς(, --- 24. οὐρφ᾽ γ7»} πιδὴν βοθοΐατβ 
κε ἴδε βεοοπά πουῃ 88 ρεηϊίνε, (αἰῖατ οὔ) ἴδε Ὑδμνεὰ οὐ ΜΝ εἰίαγε, οἵ. πγην 
ΓΉΡΩΣ; ΤΥ Ὀυΐ [815 8 ἈΠ ΘΟ ΟΟΒΒΑΤΥ (8ες 1 3. 255) ἀπά ἀραϊπϑβὶ δηδίορυ; οἵ. ταῖμεγ 

ὋΣ ἥγη) (414) ἔχ. 1716, γος πγὴν (ρσορβεῖίς. παπὶς οὗ [εγυβαὶεπι) [ετ. 3316. 

Οἴδες παπιεβ οὗ ἃ βἰπιῖϊασ βογῖ δὲ πνσ πγη) Οαη. 229, πον ΠΥ ΕΖ. 4835, --- 

ΥΡΣ Ν ΓΔ0.2] οἵ, πνδν πὴ ΓῸ2 177, ὈΘ Γ), ἃς., Εν. 8. 286 «; Βοοτάα, 

5 Βυϊ πε οτίρί πα] ννογὰ ἤεγε ννδ5 σέο (τηϑβϑεῦδ}). ἔ ΖΑ͂ΤΗ) ν. Ὁ. 2521. 
τ Αέολι. ἡ. δανε., Ὁ. τορ. ᾧ Οονιρ., Ῥ. 226; οἴ, ϑ8ῖα., Ο ΡΊ. ἰ. Ῥ. 184. 
ΠΝ ε., Ουπερ., Ῥ. 226 ("" ῬοΞϑίδὶγ ""). 
 5εε ΚΙοβιεσιηαπη, λίεμς δγολί. Ζείμολγ, ἱ. Ὁ. γι2- 716, νοβα οδυϊοη οἱ 

ταῖς ροίηι ἀεβεγνεβ αἰϊδεηιϊίοη, ἰπ βρίϊ οἵ Ἄεχαρρογαϊΐοη. 459 7Ά. 7. ἰχ. ῥ. 397 ἴ. ἢ. 
Ἢ 80 [κῃ Ὅγυβ., ΟἸεσ. (4|..), («ε5. (ϑιμρροβίπα ἂπ ἰπβογιριίοα Ὁ πισ; ςοζ 

5.ἢπι.), διυά,, 512., δἱ. 
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4440. -- ε. “Τρ. Ῥ. 226) απιὰς ἴμδι τθε διεσ :᾽ιινὰ το.σθςε (9) οἵ νυ-’ϑ Ὁ 
εὐῶς 2 σε μείμηε; τε οτίίῃδ] 1:12: πᾶς ῖἢθὲ οἴοθςε πε. ϑιλόε (ΟΖ ἱ. 
Ῥ- 181 1.) τἈθϑτοῖφ τ18ὲ νεῖξες ρμοβδίὉΪγ ἴῃς εἰοβδε οὗ ἃ ἰοσξ δεζυαπὶ οὗ ἴδε οερία 
οἵ τϑε ἴ.)}} ρίδεε δὲ Ορῆγδῃ. Βαϊ πβεῃ ἴδε ςβδηρες ταδὶς ὃν εὐσοεῖδὶ μασιῶς 
12 ἴδε ρῥγεζεήϊης νεῦες ἅτε τεςοζηϊζεά, ν. 33. 33 ὃς ςφεεῃ ἴο δε ἴμε πδῖιπσδὶ δικὶ 

δ'ηκης ἰηλσρεησαυὶε εἰοτε οἵ ἴδε πδεγδῖνε Ὀείοεε τ ἴῃ νυ. μα. 

26-32. 6411 οἵ Θ᾽ άδοι. --- ϑεοοπ δοοουηῖ. Υδηνε ο21|5 Οἰάδου 
δτοὶ οἵ 41} ἴο ἀεκίγογ ἴ8ε δἱίαγ οἵ Βδ4] πο θεϊοηρς ἴο δὶβ δῖ πεν 

διμὶ {πε βδοεσεὰ ροβϑὶ (σγάεγαλ) τὲ ϑοἰδαπάς δεβϑίάε τὸ; ἴο Ὀυ14 

οἷ ἃ ἀεκίμψηδιςἀ 5ροῖ δὴ αἷϊδι οἵ Ὑδηνεῖ, δπὰ οῇεσ ὑροὺ ἰξ ἃ 
εεπίδίη Ὀυ] Ποοκ 45 ἃ ἀδαϊοδίογυ βϑδοπῆςθ. Ης ἄοεβ 50 ὉΥ πἰρῃῖ. 
Ὑύβεη ἴδε βδογϊερε ἰ5 ἀϊδοονετεὰ δηά [15 ρετρειαῖοσ ἀεϊεςϊεά, ἴπε 

τυππορεορῖὶς ἀςεπιαπά τ[μ4ὲ πε Ὀε ρυϊ ἴο ἀεαῖῃ. Ηἰδ5 ἐδῖμεσ [οϑ3ἢ 
μΡετγρυδῆςς ἴῃεπι ἴο ἰεᾶνα [ἴ ἴοὸ ΒΔ] ἴο ἄνεῆρε ἴῃς οὐυΐϊταρε ἀοῃς 

πίπι, “ΤΠ ἢς 15 ἃ ροά ἰεῖ Ηἰπη ἴδκα ἢἰ5 οσσῃ ρα." ὙὍῇδ Ογδουϊαγ 
νογάς οἵ [ο45}, ψῇῆο 45 ἴῃς ουπίοἀϊδη οὗ ἴπε ΠΟΙ ρῥἷαος νγὰβ πδῖυ- 

ταν ἴῃς ρπεϑὶ οἵ Βαδὶ, Ἴχρίδίῃ ἴῃς πάτὴς Γεγυῦ αὶ. 

ὙΠεβε νεῦθε5 ἃγὲ ἰοοβεὶγ ἰοϊηεὰ ἴο ἴῃε ἰογεροίηρ ὈΥ ἴδε πογάϑ, 
ἐπ ἠἀαέ πίρά (οἴ, 75), Ὀυϊ 50 ἔᾶγ ἴτοπι Ὀείηρ ἴῃς σοπιϊηυδιίοη οὗ 
ν."5 ν ΣΉ Βαϊοηρ ἴο ἃ βεοοηὰ δηά αἰϊορεῖμεγ ἀϊβεγεης δοσουηὶ 

οἵ τῃε οδἱ] οἵ ΟἸάεοη. Τῆα τυπῖεσ ψῆο πδτταῖεβ ἴῃ ν.Ἶ ἴῃς Ὀυ}ἀ- 

ἰηχ οὗ τῆς αἰϊᾶτ, Ὑδῇννε 5 μδίοπη, σαηηοῖ ἤᾶνα ροης οὐ ἴο τεϊδῖς 
πε Ὀυ!άΐης οἵ δποίμεσ δἰΐασ οὔ Ὑδηνθῆ ἴῃ ν. 55, ον αϊὰ τῇς 

δυῖμποτ οἵ ἴδε ἰαίτεγ νοῖβα5 μᾶνα Ὀείογα ΐπ ν. "3. Τὴ ν." τῆς ΠΟΙῪ 
τες δὲ Ορηγαῃ, οὐ ἴῃ ἰαπὰ οὗ Τοδϑβῇ, 15 1ηΠ6 βδοσεά βροὶ ψῆεσε 

Ὑδῆννοἢ ἀρροθᾶγβ, δά ἴμεσα 15 Ὧο ἱπιἰπιαιίοη ἰμδὶ 15γτααὶ 5 δα ἀϊοϊεά 

ἴο Πεδιῃδηΐθῃ οὐ]15, οΥ [μαὶ 118 σδἰδηλε5. ἀγα ἴῃ 6 ρυηίϑῃτηεηὶ οὗ 

ἀείεοιϊίοη ; ἰῃ ν. 335. Τοδβϑῃ 5. [6 ῥγορτγίείδτυ οὐδιοάϊδη οὗἩ ἴδε νἱ]- 
ΙΑαμε αἰϊαγ οἵ Βδδὶ ψτἢ 115 βϑαογεά ροβὶ (σϑλεγαλ), δηὰ τἴἢδδε πιυβὶ 

υε ἀεβιγτογεά Ὀείοτε Ὑδῆν θῇ ν}}} ἀ6] νεῖ ῃἷ5 ρεορὶβ. Τῆς Ῥγεπ 565 
οἵ νι δ'ϑ ας ἴο δε ἐουηά ταῖπεσ ἴῃ ν. Ὁ, ὙὍΠΣ Ἰδιῖο νεῦβαβ Ὀγεαὶς 
ΟΗ͂ ΔΌΓΙΡΕΥ (566 Ρ. 181). Ἦνε τὺ ἱπίεσ ἰγτοπὶ ἴῃ6 δηδίορουβ 
Ραββᾶμεβ (255 το δ 5. η55. τοἿ7619. 5}. )68.} τῃδι ἴῃ τς οτἱρίπαὶ σοη- 
ποχίοη ἴἢς ρτορῃεὶ ψεηῖ οἡ ἴο ὈρΡΌταϊ ἔπε πὶ τότε ΘρΡΘΟΙ ΠΟ ΑΙ ἔοσ 

τη εὶς ἰαρβε ἰπῖο ἢθαϊῃεηϊβηι (νοσβἢϊὶρ οὗ Β44]), δηὰ ἴο ἄεοϊατε {πὶ 

ἐτ τνα5 ἴογ {π|5 τῆαϊ Ὑδῆννθἢ ἢδα ρίνθη τ[ῃθῃ ονοσ ἴο ἰπεἰγ ἴοεβ. Α5 
ἃ 58661:6] ἴο (5, Οἰάξοη ἰ5 οδι δὰ ἴο Ὀερὶπ ἴπε σεξογτηδίίοη ὉΥ 

ἀοϑιγογίης ἴδε νἱ]αρο αἰϊᾶς οἵ Βδδὶ δηὰ τεβίοτίηρ ἴἢς δρδαηάοηδά 
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ΟΓΘὮΙΡ οἵ Υδηνεῆ. Βυάάε ἀρρδϑδῖβ ἴο πῆὲ ἴο ὃὈὲ τίῃϊ 'ἴπ βεείηρ 

ἴῃ ν. δ 5 ηοὶ ἃ ἔτεα δηλ ρ!βοδίίοη οὐ ἴῃ6 βίου ὈΥ ἃ ἰδῖεσ δυΐϊδμογ," 

Ὀυὶϊ ρα οὗ ἃ ράγδὶ]θὶ παιτγαῖϊνα, νῃϊο ἢ τᾶ στ σΟὨΒΙ ἀΘσα Ὁ ]ς 
Ῥτορδ  γ Ὅς Δϑοτ θεὰ ἴο Ε. 

2δ. 7λαΐ πίρλ7] εἴ. 2 5. 7" 2 Κ. τοῦ. Ιη ἴῃ6 ῥγδβθηὶ οοη- 
πεχίοη, ἴῃ6 ηἰρῆϊ αἰἴοσ [6 δρρεάγδηςε οὗ ἴῃς Μεββεῆρεσ οἵ 
Υδηνεῃ ἴο αἰάδοῃ ; οτὶβίηδ!!γ, ἰΓ Οὐγ ἀπ  γϑὶβ 15 σοττεοῖ, {π6 πἰρῃὶ 

αἴοτ ἴ[ῃ6 ργορῆεὶ ἀεἰνεγεά ἢἷ5. τεργοοῦ (ν.1-}9). ---- ϑεῖβε 55 βρεᾶκβ 
ΔΡΡΑΓΘΏΕΥ οὗ ἴνο ὈυΠ]οο5, δηὰ ἱπ ἴῃ6 βθαιεὶ ψὲ τεδὰ οἵ ἴδε 
βδοηῇος οὗ δἔῶε ““εορα ὀμώοεξς (ν.55 3); θὰϊ ψμδῖ 5 ἴο 6 ἄοῃα 

ΜΙ ἴῃ6 ΟἴΠΕΙ ἀἄοο5 ποῖ ἄρρεᾶσ. Τῇῆδ ἴοχὶ ἰ5 υπἱηιο!]ρῖΌ]ε, ἀπά 

ὯΟ 58 [|5δοίουυ δπιθπάδιίοῃ Ὧδ5 Ὀδθὴ βυρρεβιεά. Καυδηθη τ ρῥτο- 

Ροββά ἴο ταβίοσε, νυ ἢ ἴῃς αἱὰ οἵ ν.Ζ, Ζσζε ἕπ ριϑη οὗ Τὰν σεγυαηές 
απά ὦ ὀμέρεος 97) τευεηι γεανς, Ὀαῖ ἴξ 5 ἀἰ σα]: ἴο ἱπιαρίης ἤν τ} 15 

οουἹά πᾶνε Ὀεδῃ 50 οοττυρῖεα, 866 οπεὶςαὶ ποία. -- δ ἄρτυη ἐλα 
αὐίαν 97 δααί τυλίελ τὰν ,μαλεν λας, πα εἰ’ ἐρτυη 26 ταεγεα ῥοεῖ 

τολίελ ἐς ὄν 11] τῇς. αἰϊασ νγὰβ τῇς. ΠΟΙῪ ρἷδος οἵ ἴπεῈ ἴονῃ (ν.35.); 

]οδϑἢ ννὰβ [18 οιιβιοαϊαῃ ὉΥ ῥτορτσίείαγυ τρῃϊ, 85 ἴῃ6 δηλ γ οἵ 

Μίοδῆ ψουἹὰ ἤανα Ὀεοοπηε οὗ ἢΐβ ἰερὶς ἴῃ Μι. Ερἢγαίπι (1755), 
ΟΥ 85 Οἰάβοῃβ ἀδβοεπάδηϊβ ψουὰ ἤᾶνα Ὀδθὴ οἵ ἴῃς ἱπιᾶρε οἵ 

Υδῆνεῃ ἴῃ Ορῆγαῃ (857). ᾧ --- Οἡ Βδ4] 5ε6 ἀῦονε οὐ 2.2 (ρ. όρ ἴ). 
- Ζλε «αεγεώ ῥοε τυλϊεὰ ἐς ἐν } ἴῃς βδοσεὰ ροβὶ (σελεγασλ) νγᾶ5 

οἵ νοοά, δηά, ἱξ ννγὲ πιΑΥῪ ἄῦρις ἔτοτῃ ν. 35, οἵ σοῃϑίάθγδ]ε 5ϊΖ6. 

ϑύσἢ ροβῖβ 56 ἴο ἢᾶνῈ Ὀαϊοηρεά ἴο Ἔνεῖγν Οαπαδηϊϊε ρἷδος οὗ 
ΜΟΓΒΏΙΡ (Εχ. 44.5, ΑἸίαΑτϑ, δῖε εβ, δβϑβεσδαῆβ, Ὠϊ. 1281 Κ. 1432 Κ. 17} 

15. 175), ἀπά ἴῃ οἱὰ {ἰπ65 βἰοοὰ ποῖ ον δεϑίάθς ἴῃε δἱϊατβ οὗ ἴῃ 
Βαδὶβ, θὰ: Ὀγ ἴῃοβε οἵ δένει (Πι. 1651), ἀνεη ἴῃ ἴμῈ ἰθιωρὶς δἱ 

]επιβαίθιη (2 Κ. 2ιῖ 235). Ασοοτγάϊηρ ἴο 7εὐνϊϑῃ ἰτγαϊτίου τῃς 
αελεγαλ ταϊὶρῃς Ὀ6 ἃ ᾿ἰνίηρ ἴγεβ, ἀμ την τηοάδγῃ βοῃοϊαγβ ἰηίευ ἃ5 

ταυοἢ τοῦ Ὀϊ. τό, θὰϊ ἀϑυά!γ, Ὀεγοηὰ αμεϑιίοη, ἰϊ ννγὰθ ἃ ροϑβῖ οσ 

τηαϑδῖ. “Πα β5ῆδρε οὗ ἴῃς σελεγαλ 15 ποῖ σδγίδίηὶγ κηόνῃ ; δυῖ ἴἴ 

ἰ5 ποῖ ᾿πηργοῦδοῖς τμαὶ σελεγαλς ἃτὲ τεργοβθηϊεα Ὁγ ἴῃς ροβίβ οὗ 
νδυγίηρ ἔοτπιβ, οἴζϊεη ψ ἢ ἃ οοηΐοδὶ ἴορ, ψῃϊοἢ οσουγ 50 (γεαυθ ηΕΥ 

ἴῃ 58 υ] ἔς 4] βοθηθβ οἡ Αϑϑυγίδῃ τηδιῦ]ε5, ἀηά οἡ Αβϑγγίδη, Ῥῃοεηὶ- 

ννε,, 514., Κυςε., Κικ,; 5εὲ δῦονς, Ὁ. 175 ἢ. 

Τ1η Ῥοοτη,, ᾿. 70 π.; δάορίεὰά ὃὈγ ΚαιιϊΖζϑοῆ, 
Τα 5ιςῇ τρῃ 5 'π ΠΟΙ Ρίδοθβ 5ξεὲ γε. εςές αγαδίσελεν Ηεϊδεπέμνεσι, Ὁ. 128 ἴ,; 

οὗ ΙῸπ ΗἰςΒᾶπι, εἀ. Υν ἀϑιεηίε]ά, Ρ. “4 ἔ, 
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οἶαῃ, δῃηὰ Ουρτίοιϊα 5εὰ]8 δπὰ ρεπβ." ΤῊΘ οτἱρίη δηὰ πιεδηΐηρ 
οὗ ἴδε σολόγαλ ατὲ αἷ5ο ἰηνοϊνεα ἰῇ οὐβουσιγ. ---3ῷ96. Οἰάδοη ἰ5 

ἀϊτεοϊεά ἴο Ὀυϊά δῃ αἱΐαγ ἴο ὑδῆνεῃ οὐ 4 ἀϊβεγεηι 5ἰἴ6. ---- οι δε 

ἀΐραεε ῥοίν φΓ Τλϊς εοηρλοί τὰς ψοσὰ πος ἕο ον ἰ5 ποῖ 
ἱῃιο γ᾽ Ὁ]16 ἴῃ 15 σοηϊαχῖ; οἰἴποσ ἰϊ 5 ἃ ᾿Ἰδομηΐοδὶ ἵστη ἴῃς τηθδῃ- 
ἴῃς οὗἨ νι ϊοἢ ἰ5 ἰοϑῖ, Οἵ, ἃ5 ϑεδῖωβ πιοσα ᾿ἰκοῖγ, ἴῃς ἴοχὶ ἰ5 δὲ ἔδυ]. 

11 15 ἴο 6 ῥχαβϑυπιθά ἐπαῖ, ἃ5 ἰὴ [ἢ 6 ραγδ]]δὶ ἡδγταῖϊνε (ν.3), ἴῃς 
ΓΙ ΕΙ 85 ἰῃ πλϊη ἃ 8Δῃ αἰΐᾶσ βἰδηάίηρ ἴῃ ἢἷ5 ἀᾶγ, δηὰ παῖ ἴῃς ψοτγὰβ 
ἀεβοτίδε ἰΐ5 δἰῖθ. Ης ἰ5 ἰο ἀεδάϊςαϊε ἴῃς δἰΐαγ ΌῪ ἴῃς βδοσγίῆςε οὗ ἃ 
υ]]οοῖκ, υδίηρ ἔογ ἔμ6] ἴῃς νοοά οὗ ἴῃς 5Ξδοσγεὰ ροβὶ ψϑοἢ δ δ 85 
οὐδ ἄονῃ. ΤὴῈ τ ῆο]ες Ὀυτηὶ οἰετιίηρ ἰ5 ἴῆΣ ῥτόροσ ἀδαϊςδίοσυ 
βδουῆοα. --- ΖΖε τεεοπα ὀιμοεξ] ν.8, ΤῊς ψογάβ ἃσγα ρταπηγηδις δ} } 
ὉΠ ΡΟ ΔΟΔΌΪς, Ὀὰϊ [ῃ6 ἀἰδοτάεσ οἵ ν.Ἷ πηακοβ 11 ἀουδια] ΠεΙΠ ΟΣ 

πεν ἅ1Ὲ οοτγθοῖ; ποῖ ἱπιργοῦ ὈὙ 2.6 “εεοηα ἰδ ἀμδμα να ἴῃ 
Ῥοϊὴ νευβεβ, ἴο οοῃίογιῃ ἴο ἴῃε (σοττυρί) ἰεχὶ οὗ νυ. 

26. Τμαῖ ἴῃε ἰεχὶ ἰβ σογτγυρὶ βῃουϊὰ πεεὰ ηὸ ἀετηοπεβίγαϊϊοαυ; ὝΦἢ ἢ δηὰ 

Ὀ5)Φ »ὩΦ ὩΦῚ ἫΟ ὅτα της ρ᾽685 ἀπὰ ρῥταιπητηδιῖςα!ν ἱπιροββὶ οἷς οοἸ]οςαἴίου5 
οὗ νοτάβ. 712 “τορμα ὀμδοοξ ο77 τευδρ γεαγς οἷα (ἘΝ., (οἸ]ονίπρ ΘΞ.5) 1 
νουϊὰ Ὀς ὈΩΦ ΚΦ 12. Α5 ποίμίῃρ ἰβ5 βαϊὰ ἰπ ἴδε βεχυεὶ δρουΐ δΔῃγ οἴμες 

Ὀυ]]οοΚ, ταδὴν ἱηϊεγργεῖετβ ἰηξες ἴμ αἴ ΟἿ οἷς ἰ8 βροίκεῃ οὗ μεῖς, δπὰ ἰγαμπβὶδῖς, 

Ταῖς ἴῃς Ὀυ]ΠοοΚ δῖοι Ὀεϊοηρβ ἴο (ὨΥ [αΐδμετ, ευερ ἴῃς βεοοπὰ Ὀυϊΐοςκ, ἄς.; 

30 Ττοῖα. -Ἶυη., Ρίβο., ΑΝ, ἘΝ. Κα. α].; ἴδε οοπ)υποίίοῃ 18 ἐχρ]αἰπεὰ ἱπ ἴδε 

δδϊης νᾺΥ (ε΄ φμέαορε) ὉῪ Ἐν.., ϑῖυά, (οἵ. Β]ς5.); ἰξ ἰβ οπιϊεῖςὰ ὉγῪ ΑΙ, 

Ιπρεηΐουβ, θὰϊ ἱταρτοῦαῦ]ς ἐχρ᾽δηαϊίουβ οἵ ἴδε σἐεοραῖ Ὀυ]]οοῖκς (βεσοπὰ οδἱ οὐ 

ἰξ5 ἀδπι) γε ρίνεη ὈΥ Αὐαϊνν., Ταποἢ. (ο 1 5. 159); οἵ, ΚΙ,, Κοεά. (6ε5. 74:5. 
Ῥ. 1451), Βὅ., ὁ]. Ἐ7:5. ἀηὰ ϑιυά. ἱπίετργεῖ μηδ, Ἐπ. σοππεοῖβ 2 ὙΠ} 

ΣΦ ἴῃ ἴῃς 8εηβ8ς6, σμηοσμς. Τῆς Ψοτγά ἴ5 οπιϊιεὰ Ὁγ ΘΟἸΝΡΡ 9} αϑὶ. 5; ἀρρατ- 
ΘΠ ὌΡΩ Ἢρ δῃηὰ ὉΠ Ἢρ αγεὲ ἀουθὶεῖβ, δηὰ Ὀοΐ οοτγαρί. Θ΄ Ξυρρεβῖ5 ἴῃς 

ςοη)εοΐατε 99. ρη (εἶ. τ 5. 159, Ν)ς., τ.), Ῥὰαϊ ἴδε σοτταρίίοη 18. ργο δ ΟῚῪ 
ἀεερες. ΜΗΔ ἴπ6 φεύερ γεαγς ἰὰὶ 866 π|5 ἱπιροββί ες ἴο ἀο δηγιμίηρ αἱ ἃ]}; 

οἴ. ΖΦ, 7ενιγαλ, 280, ΕΔ., Ε]65., αἱ.; Ηἰισὶς σοπ)εοϊυγεά παῖ [ΠΕ ψγεσα 

δορί επια!γ ἱπιτοάυςεά ἕτοτα 6}. --- ΡΠ υῶν ὍΝ ΠΎΦΝΠΥ] ποῖ τβον ἴῃς αἰΐατ, 

Ῥυῖ δερέαε ἴ. ΠΌΦΨΝ δἰπιοβῖ ἀπ ογπιὶν (Ὁ ἄλσος Ὦ, ἡμέ ΑΝ, γον; ἘΝ. 
“-λεγαλ, εχρὶαἰπεᾶ (Εχ. 3418 τηρ.), ἴ8ε ννοοάεῃ 5υτηθ0}5 οὗ ἃ ροά 655 Αβῆεσδαῃ. 

Τῆς σελεγαλ 15 παιηδὰ ἱπ σοπ)υποίίΐου Ψ Π Ἀἰρἢ Ρ᾽δος5, αἰΐασβ, βῖεϊςβ, σαγνεὰ 
βἰοῃςβϑ, ἱπιᾶρεβ. ΤλςἊ νετῦβ Ὑ Ὡϊοἢ ἃζε υϑεὰ ἴῃ ἀεϑοτιίηρ ἴῃς τηακίηρ ἀπὰ 

εγεοϊίΐου δηὰ ἴῃς ἀεδιίγυοτίοη οὗ δῇ σελεγαλ ον ἴμαὶ ἰξ ψγὰ5 δὴ ἀρτριϊ 

8. 8εε πυπιῦεῖβ οἵ ἴμαπὶ ἱπ 1,Α]ατὰ, Ομ ἀξ Μηλγα, 1857; ΟὨπεΙΔ 8. ἢ-ΕἸοδίες 
Αὐρνος. ὅεε ᾿υγίδοσ, τί. " Αβθεγαῃ ̓" ἰῃὰ Δίπο Βίδίε ίοδομα (Α. ὃ Ο. ΒΙΑςΚ) ; 
Ν. ΚΕ. 5, Κελ σέο 97 ἐὰε δεριίζες, Ὁ. 1γι ΗΕ, Οπ ἴἢε ροάάε55 Αβῆεσαωῃ, 5ε6 
8ῦονε οὐ 37 (ρ. 86 (). Ἐ Οσ, α βεοοῃὰ Ὀυ]οοῖς. 
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νοοδδῃ Ῥοδὲ ΟΥ τηῦυϊ, δ Ἑγοότ Ὀΐϊ. 1651 ἰξ Βαβ ὈεδῺ ἰηξεττεὰ ἴμπαξ ἴδ νγὰϑ 
οτ σ᾽ παν ἃ ᾿ἰνὶηρ ἴτες, ἢ ἕοσ ψὩΙΟΒ ἴῃς Ῥοβὶ ἰβ ἴβδῃ βυρροβεά ἴο ὃς ἃ οοηνεη- 
κίομδὶ βυϊϑιζαϊε; 8ες ἐς. ὈΪ. ου Ὀϊ. ἐς. Βαυϊῖ ἱπ τῖ8 ραββαρε ν'ε 5ῃουϊὰ ποὶ 

ἰτδηβίδῖθ, αῬῈ δϑβεγδῃ οὐ ἀρ» δἰμπα ογ ἐγες (ἈΝ.), Ὀαϊ, α» ἀββετδῇ, ---ατν 

«υοοαῖρε οὐγεε. ἢ Ἑοτ Υ» “Ραϊε, οἷ. Ηι. 2133, Α5 γεῖ ἴῃε Ῥῃοεηίςίδη ἱπβοτίρ- 
τίομ5, ἴῃ ὙΒῖ ἢ ἴδε νογὰ μα5 Ὀεεη ἰουηὰ οπος οΥ ἔνῖος, [ἄγον πὸ ᾿ρδϊ οα τΠ6 

βυῦ)εοῖ. ὙΒςε Εἰγτροϊορυ οὗ ἴῃς νψοζὰ ἰβ8 αἷ8ὸ οὔβευτε. Ο. Ηοβπιαπη ψουϊὰ 

Ἄοοῃπεςῖ ἰδ ψῈὩ Ατδῦ. αὐλαν, ρμεγμαρβ οὐἱγ (ῃῈ “παγῇ οὗ ἃ ρἷαος οἵ νγογβῃϊρ. 
Τῆς Αϑϑγγ. σὕγω, αξέγίμ, ΡΪ. αὐν δε, αἰδο εἰν δ, Μ ὨϊοΒ Εσ. Ὀ εἰ 25. ἢ ἀπὰ οἴμετα 
ἱπίεγργεϊ “ΒΟΙΥ ῥἷδος, βαποίυδσυ, ἴειρὶε, ὃ ἕανε αἷβὸ Ῥεεὴ Ἵοπιραγεά. ϑ8ϑεὲ 

εν δέδὲξ δὲοίοπανν, 5. ν. --- 260. ΠΡΌ] Ῥεῦῆαρβ ἃ παΐυτγαὶ βΞἰγοηρμοϊ ἃ ταῖμετ 

1δδη ἃ ἐογιβοαϊίοη; οἵ. Τ,ΦῸ ὋΣ 18. 1γ19, ΤῊς ψογά ἀοεβ5 ποῖ οσοὺγ εἰβενετε 

ἷπ ἴῃς Ὠἰβέοτίοαὶ Ὀοοῖκβ; οἴ, ΠΉΣΌ ἱπ ἴῃς βίοσγ οἵ [λανίά. ---- 29.702} ΠΟΡῸ ἰ5 ἃ 

ΤΟΥ͂ ΟΥ̓ ΤΔΠΚ; ἰπ ἰβῖ. ὈοΟΐΚ5, οὗ 80]. ἴεγβ ἰῃ Ἰΐπς οὐ Ὀδίιςε, Ὀυϊ Πατάϊγ, ρίδος 

ν Βεῖς ἴῃς τη γε ἰοσπχεὰ (έσες αἱ αγ»165).}} Τετοπις ἱπίεγρτεῖβ οὗ πε σσοοά 

τευ ϊαεῖν Ἰδίά ἀροῦ ἴῃς αἰΐατ, βι τη αεῖγ Κα. (ΜΗ. υβαφ5ε); διυά,., Βεϊ., οὗ τῆς 
εοεργεές οὗ βίοῃς οὗ ψ Ἐοἢ ἴδε αἰΐας νγὰ8 ἴο ὕὉς Ὀυΐὶ (οἴ. ([ὰς νεγῦ, Νὰ. 234); 

ΟΙει., Βεβ,, α]., οἵ ἃ ταπιραστὶ οὐ Ραβίϊοῃ. Ὀυ} οὗ σουζβεβ οὗἁὨ τηΔ5ΟΏΓΥ. --- ὙΣ2 
ΠΉΦΝ ΝΠ] ὈῪΡ 3,γε τυοοα Οεῃ. 227-915. 23οἷδ αηὰ οἴεῃ. 

271-32. ΟἸάθου ἀθείσουβ [Π0 δἰίᾶτ οὗ 8864]. Ηδθ ἰδ βανϑὰ ζσζοῃι: 
[820 ττταῖδ οὗ ἰδ ᾿ΟὝΤΏδΙΙΘΣ ὉΥ͂ 2048}. --- 27. Οἰάεοη ψ ἢ ἴδῃ οὗ 
διὶβ τῇδ σδΙτί65 ουἱΐ ἴῃς αἰνίης σοτηπιαηα. [ἢ [ἢ 5 παγγαῖῖνα [οδϑἢ 
͵ἰ5 ϑῃρροβεὰ ἴο ὃς ἃ τβδῃ οὗ τηυοῇ ἱπιροτζίδηος ἴῃ ἴῃς σοπιηλη ιν, 

ὙΠ ἃ πυϊηεῖουβ Ὠουβεῃοϊ ἃ οὐ βεσνδηῖβ, ἃ στεργοϑθηϊδίίοη αυϊῖα 
ἀϊβογοπὶ ἔτοτι ἰμαὶ οὗ ν. 4 Εοὶ ἔδασ οἵ ἢἷ5 (δ! ]ονν ἰοννῃβπΊ η, 

δῃὰ οἵ ἰθ οὐ ἔΑμΑΪγ, ῆο ἃ5 ἴπ6 ουϑιοαϊδηβ οἵ ἴῃς ΠΟΙΥ ρῥἷδος 
σπου]ὰ θὲ τπηοβῖ ἰῃοεηβαά Ὦγ ἰ[5 ἀεϑιπιοιίοη, σἸάδοη αἰὰ ἢΐ5 ννοτῖκ δἱ 

πἰρῆι. --- 28. Τῆε ἰοννηθρεορ]ς ἀνγοῖκα ἴῃ ἴῃς τηοτγηΐηρ ἴο πὰ τῃε 
αἰϊατ᾽ οὗ τῇς Βδαὶ ρυ δα ἴο ρίεςεϑβ δηὰ ἴθ βδογεά ροβὶ οὰυϊ ἀόψηῃ. 

Τῆς βεσοηά ἢαϊίγνεσβε ἰ5 βοιηθννῃδὶῖ ΟἸΠΊ5ΙΪΥ ρῃγαβθα δηά ἰ5 ποί 
ἐπηρτοῦδὈΪΥ τπςῈ δάάϊιίοη οὗ ἃ βϑοῦθ, ψῆο πιίββεά δὴ Ἂχρ εὶς τηθη- 

οη οὗ ἴπ6 ΔΒ] πιεηὶ οὗ ἴῃ ἀϊτεοτίοη ἰῃ ν. 350, .---- 29. Τροη ἰἴηνε5- 
Πραῦοη {πεν δδοοτίδίη ἰμαὶ Οἰάδοη ἰ5 ἴδ. ρεγρείγαϊοσ οὗ ἴῃς 

βδοῦορο. ---30. ΤΠΕΥ ἀεπιαπά παῖ Τοδϑῇ βυτγοηάθσ ἢϊ5 50ὴ ἴο 
1δεπι, ἰμαὶ ἣ6 πᾶν Ἔχρίδϊς ἢἰ5 οἤδησθ Ὁγ ἀθαῖῃ. Τὸ ἴακε Ὠΐτῃ ὉΥ͂ 

5. 80 8ιδά. δπὰ Αδαυϊν,. ἰγδῃϑίδίε. 
Ἐ Οἱ, δέύγε ου Ὀϊ. τ28 (ᾧ 61); αδοάσλ εαγαλ, 455. Ὁ. ἘΔ. ΚΙ., 

ΤΟΙ δὺγε ὁ τ4ς; 7Τανεαῖ, 280, Νοὶ ἱπιροββί!Υ ἴῃς νγογὰβ γ 53 ᾶτὲ ἃ ρίοβϑβ. 
ᾧ τον. Πακαάτυδγίενόμεά, Ὁ. 148. 8:6 δραϊπϑὶ Ὀ εἰ ζβοῦ, 1εῆβεη, Αὐσερεοίορδ 

σι. 200. ᾿ ΟΙ. 5οδπι., ἸΗ ΜίςΝ. 4“ Νοίε Ἂβρεοίδ!ν ν.}1. 16 

ο 
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ἕοστος τηῖσῆς ἐπι δτοι! τπδτὰ ἢ ἴῃς Κιπάτεά οἵ [οαϑῇ δηὰ ὃε ἴῃς 
Ῥερίπηΐϊηρ οἵ ἃ ὈΪοοά ει ψῇοβα επὰ πὸ πιδῃ Ἵουϊὰ ἔογεβθς. 80 
ἴῃῆε Οὐοτεϊβῃ δ Μεοοᾶ ἱπεὰ ἴο ρετβυδάς Μοβμδιηπηθα᾽β ὑῃο]6, 
Αὐᾶὰ ΤΑΙ, το πάσαν ἔτοπι αἰπὶ ἢἰ5 ῥσοϊεοτίοη, ἴπαῖ ΠΟῪ ταϊρῆϊ 
ΚΙ] τὰς ρεϑβι!εηὶ ἀριαῖοσ τ πουϊ ᾿μουγτίηρ ἴπΠ6 νεηρθαησς οὗ ἢϊ5 

[Άτα1]γ." --- 31. ]Ἰοδθῆ, νψῇο 85 ἴῃ ῥτγοργείδσυ ουβιοαΐδη οὗ ἴῃς 
ΠΟΙΥ ῥίαος πᾶν Ὅς ϑυρροβεά ἴο βρθακ αἷϑο ίογ ἴῃε ροά, γεῦυκεβ 
1ῆεῖγ ῥγεϑυπηριίοη ; ΨΜ}1 τλ Ὺ ἰηΐοσνεπα ἴο ργενθηὶ Βδδὶ ἔτοπλ νἱη- 
ἀϊοαϊίηρν Ὠἰπηβε [Ὁ ---- 70 αὐ τοὴο τοέγέ αγγαγεά ἀσαΐπο ἀΐρε] Ιπ. 

σίροα; οἴδετγο, τῦάσ οἱσοα πέα7 ἀϊΐπι, ἴὰ νὨ]οἢ δεῆβδε ἴῃ 6 ψογὰ5. ἄγ 
ΒΡΕΓΗϊουΞ. --- ΠΡ γος ἑαάε μΊ βααί'» φμαγγε7) Οὗ τοι γοι 

υἱπάϊεαίς ἀϊΐπι 27] ϑᾶνε ᾿ϊπὶ ἔτοῦῃ ἢ]5 δάνειβασγυ ; οἵ. [00 1.35. --- 
Ἀφ ἐς ἃ ροα, ἐδ ἀΐνι ἑαξε ἀϊς σευ ῥαγ} ἀξοπιπ ἰη)υτδς αἰ5 συταα. ἢ 
Ιη τῆς τῃπουρῃὶ οἵ ἴῃς ψπηίεσ, νῃΐοῃ, μονγανοσ, ψα ταδὶ Ὀσνᾶγα οὗ 

αἰἰἱδυϊηρ ἴο ]οάβῃ, ἴτε ψοσγὰβ ᾶνε δὴ ἰσοηῖςδὶ ροϊηϊ ; Βδδὶ᾿ 5 
ἸΏΔΌΙΠΥ ἴο ἀοίδπα Ὠἰτηβεὶ ἰ5 ἃ ὑτοοῦ ἴμᾶὶ ἢῈ 15 πὸ ροὰ; οἵ, 
1 Κι ᾿ϑδ 39. ἌΤε οοπαϊτπίομαὶ βεηΐεηοα ννουἹὰ παίυγα! γ ἔο ον, 
ἱπιπηεαϊαῖεὶν ὑροη ἴῃς ᾳιοβιίοη ἴῃ ν.": Ὁ] γος ἴᾶκα Βδδ]᾽5 ρατῖ 

1} γος ἀείεπά Ὠἰπι [{ δε ἰβ5 ἃ ροά, ἰεῖ Ὠἰπιὶ ἴακα 5. ονηὴ μαζί. 

ΤῊ. οὈνίουβ σοπηδχίοη ἰ5 Ὀγοίκθη Ὁγ ἴῃ βεπίεηοθ ψῃ]οἢ 15 ἰπῖου- 

Ῥοβεὰ: ἤγάσευεν ἑαζες τ λἱς (Β441᾽5) φμαγγεὶ τὐλαΐ δξ ῥωΐ 
ἄεαίὰ ὁν νιογμίη] ἴθ τῃ656. ψογάβ, ἴῃς αἰ ησα Ὑ οὗἩ ψμϊοἢ σδηποὶ 

ν"ε εναάεά Ὀγ ἃ ἀϊβετγθηὶ ἰγαηβιδιίοη, Τοαϑῃ ἀρρεᾶτβ ἴθ [ἢγεαῖθῃ 
ἢ ἀθαῖῃ ΔηΥ πα Ψῇο ταϑηϊγ ραΐϊβ ὨἰπιβοῖΓ ἰοσναγὰ δ5 τῇς 
σπαιηρίοῃ οὗἨ Βδ88] ; ἢ6 ψ1}} ἀείεπα [ἰβ βοὴ Ὁγ ἔοτος ἰ πεεὰ δε. ἢ 
ΤῊηῖβ νου]ὰ Ὀε ἰπ ἰἴ5ε! ἃ οοποείνδο!ε 5646] ἴο ἢἷβ φυδβίίοη ; Ὀαΐ 

8 ΝΕΙΥ ἰδῆς Ο͵θ οοπιρατεὰ στῇ νι", 7.7 ἀξ ἐς ὦ ροά, ὅτε. ,᾿ Ὀοιϊἢ 
«δηποῖ Ὀὲ οτρίπαὶ. Ῥγοθδῦὶυ, ἰπμετείογο, ἴῃ 6 ἰηϊσαάϊηρ ἡγογά5. ΕΘ 

δάάεά ἤεγε ὉΥ ἂῃ δάϊϊογ οἵ βοῦῖθε; ρεσῆδρϑα οὐρί πα! ἃ βίοββ 
ἰητεπάδά ἴογ ἃ ἀἰβεγεηϊ ρ]ασεῖ οσ ἰῃ ἃ ἀϊβεγεης βθηβθ. Αἱ ἴῃς δπὰ 

οἵ τῆς νεῦβα ἴῃ νοτγάϑβ, ὄξεσμσε ἀφ ῥωξ ἀστυν ἀΐς αἰέαν, ββετα ἴο 
μᾶνα Ὀδθὴ σϑρβαϊθα ἔτοτῃ ν ὃ ψ] ἢ} σαρογῆυσουβ. ΘΧρ] οἰ ἐπε 55. ---- 
82. Ἐχρ]δηδίίοη οὔ τῇς πᾶτης 7ϑγα 088]. --- μ7ε (7 5}}) γαὺσ ἀέρι 
ἠλα! αν “τε πανί γεγμόῥαα!] Ὀεῖίεσ, ρτοπουποίηρ ἴπῈ νεγῦ 85 
Ραᾶϑϑῖνθ, “11 ((Ἰάδοημ) εὐας εαὐεα, ἀφ σοί 2λ6 μαρξ. ---- Τα: ἐς 1 

4 ἸΌη Ηἰϑηᾶπι, εἀ. ν᾽ ἀϑίεπίεϊά, Ρ. 1:ό7--τόο. 
ἐ Τιρεγίυβ; Τδο., απμαί,, ἱ. 73. ΤΈΓΌΟ,, 5οἤπι., ΟἸες. 
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τᾶν, Ζε Βααὶ εονήεμπα τονε ἀΐσε, ὄσεαιοε ἀξ ῥωῤοα ἀἰρευμ Ἀὲς 

αἰνα»] 7εταθαδ] 18 δποῖμεσ παᾶτρε οἵ Οἰάβοῃ (7 85. 5 ο Μαςείν) ; 

ἴῃ ἴῃ ῥγεβεηΐ βδῆαρα οἵ ἴῃς πατταῖῖνε ἴῃ τεϊδίίοη θεΐνεεη [ἢ ἵννο 
ἰ5 ποῖ οἶεᾶσ. Εοσ ἃ δυροιϊμεβίβ δῦουϊ ἴῃς υβ6 οὗ ἴδ πᾶῖηδϑ ἴῃ ἴῃ 

οἷάοσ βἴοτεβϑ οἵ 1 δηὰ Ε, 5εὲ ου η΄. Εοσ βενθσαὶ σθηΐυσίεβ δτοῦ 

ἴῃς οοουραϊίϊοῃ οὗ (ὐδηδδῃ ἴῃ6 ψογά ὁσ'α’ (ρτορτεῖου) νγὰβ υβϑὰ 

ὉῪ ἴῃ6 Ιβγδθιτε8 85 ἱΏῃΟΟΘΠΕΙΥ 85 ἐἦ (πμηη6 5) οὐ σάση (Ἰοσαὰ), δηὰ 
τλθῃ γΏοβ6 Ἰογδὶν ἴο Ὑδῆνθ ἢ 5 ἀῦονε βυϑρίοίοῃ γᾶν Ὀ44]- Δ Ππ165 
το τπεὶγ οἰ άσοη. 840] μδὰ ἃ βοὴ 5ῇθδδὶ); Τοπαίῃδῃ, ἃ 50ῃ 
Μειρδδὶ ; Πανὶά, ἃ βοὴ Βαδιδάα. Α8 ἴῃ ϑι πη ϊασγ σοπηρουηάᾶβ οὗ 
εἰ δηὰ σάδη, ἴθ υπηδιηθα ἀεὶ τν ἰδ ὯῸ οἴπεσ ἤδη Ὑδηνεῃ. 80, 

ἀουλῖιεββ, ἰδ νγὰ5 ἢ 16 441. [Ιἢ Ἰαΐθσ τἰπλε5, [πτουρῃ ἴῃς 

ορογδιίίοῃ οὗ οαυδεβ ΜΏοἢ γα οδηποῖ ἀενεῖορ πεσε, ἴπ6 Ὀ44]5 οὗ 
Οὐδῃᾶδῃ ἃτα βεῖ ονεσ δραίϊηβὶ Ὑδηνεῃ ἴῃς Οοά οἵἁ Ιβ5τϑεὶ, δηὰ ἴῃς 

πᾶιηθ Ὀαδὶ Ὀδοοηλα5 ἴῃ6 νεῚῪ 5ἰρῃδίαγε οἵ ποαϊμεηίδωΩ. Τῆδ οἷά 

Ρἴορεσ πᾶτιδβ οοπῃρουηάεά νὴ Ὁδ4] {πεπ Ὀεσᾶταα ἃ βία] ηρ 
Ῥίοςκ, δῃὰ ἰπ οὖσ ἰεχίβ ἃτὲ ζθηΘΥΑΙΥ ται ]]αῖθὰ. Τ76γυρὈδδὶ 

Ῥεςοπλθβ [6 με (2 85. 1133), 45 [5:44] 15 ρεγνεστίεα ἰηΐϊο 

ΙΒ οβμεῖ ἢ... [Ιη οὐ ἰοχὶ 4150 ἴὲ ἰβ ἀβϑδαπηεαὰ τπαὶ ἴπε (ὐδηδδηϊϊε 

Β88] (ν.35.5) 15 πηεδηῖ, Ῥυΐ ὉΥ 8ῃ ἱπρεηίουβ εἰγταοίορυ ἴμ6 πάτα 

8 πιδάς ἴο βἰρῃϊν, Αἀνογβασυ οὐ Βδδὶ. 

271. . ΓΥΘΡΌ .-.. ῬῺΝ ΓΣ ΠΝ ΝῸ ἽΦΝ2] σοπιρίπαίϊοπ οὐὁἨἁ τγο σοπίπιοη 

εοπβιτυοϊίουϑ οὗ κν, σὰ ἴὰς δος. οὗ ἴῃς ρεζβο ἰεαγεὰ, δὰ ν τ 10 ἀπά 

ἴδε ἰηΐ,, ἔξας ἴο ἀο βοτηεϊμίηρ ; οἵ, Εχ. 3459. --- 28. π᾿ ὩΦῚ ΩΣ ΓΝῚ] Ραβδῖνε 

«ἰτὰ ἀΐτοοξ οὐ]. ἰπ ἀος.; Οε5.26 ὃ 121,1; οἡ ἴδε ἐτεαυςηοΥ οὗἉ [815 σοπδίγυςτοι 

ἐπ ἰαῖε Ἡβῦτεν, βες Οἱθβεργεοῖὶ, ΖΑ͂ Ζ ΚΡ. ἰ. Ρ. 263 ἔ. --- 325] Νεῖ. 76 σδηῖ. 4 
Ῥβ. 1228͵-- 31. νῦν γἹῸΡ ἼΦΝ 525] ὉΡ ἼῸΡ ἴῃ ἴῃς 5εῆβε " βίδπά ἃρ ἃραϊηβὶ οῃς᾿ 

(ὧν Ὁν0) 15 ἐουπὰ οηἱγ ἰπ ἰαῖς Ἡεῦτεν (6 ε8., Βευά.), Ὀυξ νγε πιαγ ἴαϊκς ἼῸΡ ἴῃ 

ἴτ υδὰαὶ τηδϑηΐηρ ἀπά 5:}}} ρίνε ἴο ἴῃς ρσεροβίξίοπ ἃ μοϑβίϊίς ἔοτος. --- ὉΠ ἢ 

ὑρ)5 γ)2 5] Ὁ ἴδε Ἐπιρηδεῖς ργοποὺπ ἰπ οοπίγαβὶ ἴο ἴῃς αβὶ οἴαυβε, 1 Ὡς ἰ5 ἃ 

ξοὰ Ιεῖ Ηἶπι σοηϊεπὰ ἴον ἀλρφεί ΟἹ, 100 1.35 120 Ὀμὺ ὉΝ. --- »ηΦγ5] υἱ»α- 

εαίε, ἀνερηρε; τ 5. 2535. 81.88. Οὔδεῖνς μον ἴῃε οἷά ἱπιρετίεοι ἐπάϊπρϑ το }} ουΐ 

ἴῃ ἴδε Ἐπεγρυ οἵ βρεεςῖὶ. --- ὃ 2. ἼΦΝ] 6 (υἱ νδτίουβ ἰυγῃ5) δπὰ Ψ', (φμὲ 

αὐνενφαγίμς ἐτί 7.6) ἰαῖκε Ὁ 2. ἴῃ ἴῃς βεηβε οἵ Ὁν 2.0 ἐορείεριαἶ αραΐ»εδίν 7.4. 213 

7κτ. 121 700 3318; Βυϊ ἰπ τιΐα σοππεχίοπ ἴῃς δυΐδοτ οδῃποῖ μᾶνε ἐπιρίογεὰ ἴῃς 

Ῥτεροβίοη τ ἃ ἔογος Ἔχ  ῖν ἴῃς ορροβίϊε οἵ ἴμαὶ ψμίοι ἰδ Βα5 ἴῃ ἴΒς ῥγε- 

ςεάϊης ἀπά (ο]]οννίηρ οἴαυϑε5, ἐβρεοίδ!ν ἂ5 Ὡς μαὰ ἴδε ὁμοῖος οἵ ἴῆσες οζ ἴουσ 

φϑεενε,, 785. Ρ. 30 ἴ,; Βαυάϊ55π, δέμαΐέδε κεν σεν. Κεἰ ψίονοσετολίςλέε, ἰ, 

Ὁ, τοϑ η.; Ὀηνεσ, 75.5. Ὁ. τος ἵ. 
ἢ ΦΒ ρυὶς ἰδς ποτὰ ἰπῖο ἴδς τιου οὗ Οἰάεου. 
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πεαλὶ κικὶ πηστοδέζυους ἐχρεειείους -- ΤΣ Ὁ ΓΞν] ἴθε Ηορϑὶ νουϊὰ μετά 
ε πεεὰ [Ἃ τθς τοεδπῖδρ τᾶς ἴ[ῖ Βδλὶ ποου]ὰ οἷλυ Β'τπ. 5 ὌΣΙ τῷ ὅν πιογπῖπς, 

ὩΌΔΙΠΥ ἴθ ς τοοεπίηρ οὗ ἴμε ἰοϊϊοπίην ἀδυ; «εἴ. [πὴ]. τ6ὲ τ 5. 283 2 5. 175 ἃς. 
(ϑιυά.). Οἴδειῖς ἱπίεσρεεῖ Βετε οὗ ἴδε βδπις ἀδυ, οἰκγιας δὲς πεοσπίπς (5ΈΒαν., 

Εδες., ΙΗ Β., Βε.}). τ 250} ]0Ὁ 13"; ος τεβεσῖτε ίοεςε οὗ 5πῆ΄, ες. σε. 
225 Ἐχ͵ 1;}8 ἃς. --ϑῷ τὸ κι }} μεῖδσρε ὑεῖϊες κιστι --- "ἘΞ 0] ἴνε δαῦβος 
εαρίδϊης εἶνε πᾶσος ἂς { ἰξ μετα πιδὸς ἔτοω "29 3"- 2εέ 844ὶ ωρκείζεώ. ΒΡ ΨῚ 
οοταροαπὰ που ποῖ Ὀε Ξίγδωρε (ςξ. 5....-). δδὰ [δὲς εἰγτοοίορυ 5ὶ δεςερίεὰ 
ΒΥ ΠΙΔΩΥ τοοάύεσῃ φομοίδες (573 νυν 85α] ὠωπέπά; πε., Ὦτ.. Βαειβρεη). 

ΤῊΒ φεετως ἴο δε εχοϊαἀοά, Βοπενεῖ, ὃς τϑς ἔλεῖ τμδὲ ἴδε ἱπερί. οἵ 5 ἐς γαγιδ 

(ὑπῖος ἰπ [8:5 τεῖξε), διὰ [δὲ πὸ ἵἴγδος οἵ δὴ διιετθδανε γαγωὸ εὐθῖς. γε. 

(785. Ρ. 31). υπῖδ ρτεδῖες ρεουδυεῖυ, ᾿λϊακς (μὲ ἴθς πᾶσος ἐς ἐοεοεὰ κε 

ὅκτν Σ ἴῃ πιεδηΐηρ εησϊναϊοωϊ ἴὸ τυξν,, “Ὑλθπε ἰοαππ δ 

83.325. Το ἹΠΙάϊδηϊδα ἱπυδὰο [86 Ἰδπὰ: Θἰά608 ΞΈΠΕΝΒΟΠΣ Ηἷδ 

ΘΟΒΒΈΣΥΒΕΟΣ ἴο τρεϊεὶ ἔπσπι. --- ΤΊε Βοτγάες οἵ Μ|άϊδη δηὰ ἰἰς 411165 
οἴῸ55 ἴδε [οτάδῃ διὰ ἐποᾶτὰρ ἴῃ ἴπε Οτεδὶ Ρίδιη. Τῆς ςρίπὶ οὗ 

Υδηπεδ ἢ1}|5 ΟἸάδου ; Βα ταῖϑεβ δϊ5 εἶδη, Δθίεζεσ; ἴδ ἢϊς τπῦς 

Μδῃδεβεῆ ; δηΔΙ}γ, ΒῈ «δὶς ουὲ ἴῇς {Π0ὲ5 ποῖῖὰρ οὗ ἴῃς ρἰδίῃ, 

Αβδεσ, Ζεδυϊυη, ἀπά Ναρδῖδὶι. Μετῖθε " Ὀεϊοηρϑ ἴο ἴῃε ἤγϑὶ ἤδιτα- 
ἔνε (ν. 55, 1) δῃὰ πιδύ οὔ ρίηδ!ν Βᾶνε (ΟἸ]οπσεὰ ἱπηπηθά ϊδῖεὶν ὑροη 
νυν." ; ἴῃ τῃ]5 πδιτδῦνε ἴπε ἀεβεπρίου οἵ ἴῃς ἰηναϑίοῃ ργεοεάεα 
18ε ἀρρεδγαπος οἵ ἴμε Μεβθεηρει οἵ Ὑδῆπνε ἴο Οἰάεοη (ν..}). 

γεῖβε 3 ΤΩΔῪ ἴδεη Ὀε ἔτοπὶ ἴῃς Βδηὰ οἵ Ε, πϑο, ἱΓ οὔὖζ συττηῖϑς ὃε 

οοττεςῖ, ! ἀεκοπι θεὰ δὲ ἴῃς εριπηϊηρ ἴῃ βΈΠεσαὶ ἴε πα ἴμε δηηυδὶ 

ἔογαγβ οἵ Μιάϊδη, δηὰ τηῖρδὶ ἰδεγείοτε ἀρρτγορτίδιεϊν γεϊδῖες Βεσε 
Ῥαγισυϊατβ οἵ 1Πεὶγ ἰδδῖ ἰηνασίἼοῃ. Ὑῆε δυῖποῦ οὗ 755 τηυϑὶ πᾶνε 
πδιταῖεα δον Οἰάεοῃ οδ]]εὰ ουϊ δἱ ἰοδϑὶ Ηἰς οὐσῃ τὶς, Μδῃδςϑθ, 

δηά, [ἔ τὲ ΠΙΔῪ ἄγριις ἔτοτι ἴδε ηυπηθεῖβ, ργοθα ὈΪν οἴπετϑ ; Ὀυϊ τἢ15 
δοοουπηΐ ψουἹὰ πδίυγα! Υ σἰαπὰ δες ὁ Ὁ", ἴθ πϑϊοἢ Οἰάξοῃ, πῦο 

ΒΕΕΙῚ5 ἴο Ὀ6 δἵ Βοπῆς, 56Ὲεκς ἴμε ἀβϑυγαηςς οὗ ἃ εἰρη ἴμαῖ ἢε ἰ5 
ἴΠ}}Ὺ «4]1εὰ οὗ σοά ἴο ἀεῖϊϊνες [ϑςτδεὶ. γέετγθε ̓  πιδὺ, τπεγείογε, Ὁ 

ἀεπινεά ἴῃ ρατγῖ ἔγοτῃ Ε, Ὀυϊ μᾶς Ὀξεῆ αἰϊγαοῖθα ἔτοτα ἰϊ5 οὔρίπδὶ 
Ῥοβίποη ὉΥ ἴδε ράᾶγδ]]ε] ν.ῖβ; 186 πυπιροῖ οὗ τπΠ 065 οΔ]]εὰ ουὖἵ ἰ5 

91 ΕΣ. 1:81 τῆς ἰηδυεηοε οὗ ἴδε οοτητλοη ἰερᾺ] ἰοτταυδ ίος ἴῃς ἀεδῖ- ῬΡΕΏΔΗΥ 

εχρί δῖης ἴῃς ὑπυ502)] ἐχργεβϑίου ; οἴ. ΦΑ οἱ. ΒΞ 

{Βε. πιίΞϑίδίες ἴδε ὑϑᾶρε; 2 Ἢ 5 ἐουπαὰ (ΒΙΞΗ͂Υ ἴῃ Ῥ. 
Ζ ΟἹ, αἷϑὸ σῦψυν. 
ᾧ 50 αἷϑο Βαυεϊςςίη, δάκάέσα, ἃ. 5. ν΄. ἷ. Ὁ. 1οϑ π΄; οἴ 5., ΟΥ̓Δ Ρ. σδὲ ἢ. 
Ι Αὔονε, Ρ. 178; (Ὡς Απλρδιεικῖιες ἀπά Βεηε- Ὁ εάει δὲ ρεοῦδοὶυ δἀἀεὰ ὃὉγ ΒΕ, 85 

ἰξ οἷδες ςᾶϑες. 
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ΡΓΟΌΔΟΌΪ εχαρρετγαῖεὰ ὉΥ ἴπε τεάδοῖογυ. (Ὁ εγιδιηΐυ, ἰπ 115 ργεβεηὶ 

ίοσῃι, δ᾽ ἰ5 ἰη σοπῆϊοι ἢ 753; Ὀυϊ να σδπποῖ 6 σοηβάσηϊ τδμαὶ 

ἴῆε Ἰαἰζοι νεῖβε ἰ5 οτἱρίηδαὶ. Οἡ ἴδε οἵπεν ἢδηά, ν. 5 τηυβδὲ ανε 

Ὀεδη ρῥτγεοδάδά ἰῃ Εἰ ὉΥ δὴ δοοουῃηὶ οὗ ἴῃς οα]]ηρ οὗ Οἰάδοῃ ἴο 
. ἀεἰνεγ βγδθὶ, ψῃϊο ἢ μᾶ5 Ὅδθη οὐ το ὉΥ ἘΕ6 85 βυρογῆυουβ 
δεν 6.1.3, 

33. Οἱ νιδό η}3..-- 7λε δίαϊπ 97 Μεεγεε 50 οδἱεὰ ἔτοτωῃ ἴῃς εἰτὙ 
7εζγεεὶ, τὰς τπηοάσθσῃ Ζειΐϊη, οἢ ἃ βρὺσ ρτγοϊθοϊίηρ ἔσοτῃ ἴῃς ΟἿ Ροα 
ΙΔῆρε. Τῆς ΨΑ ον οἵ [6Ζγθεὶ (705. 1.5 Ηοϑ. 15} ἰβ ἴῃ τῆς νἱ οἰ εἰν 
οἵ τῃαϊὶ οἰἴγ, ἴῃς δαβίθσῃ δηά οἵ ἴμε στεαὶ ἀδβργεβϑϑίοῃ ψῃϊοῃ αἰνὶ 65 

τῇς δΙρῃ]δηά5. οὐ Οϑηῖγαὶ Ῥαϊδβδίίης ἔοτῃ (δ]}166 ; ἴθεγε ἰδ ὯὨῸ 

ενίάδπος ἴπδὶ ἴῃ Ὠδπὶθ ννὰ5 ἰῃ ΟἹὰ Ταβίδπιθηῖ {{π|65 Ἔχίθηἀθα 
ἴο τε ψῇο]ς ρῥ]αίη.".͵. {01:1 φυΐϊξε τϑοθηῖϊ {ἰπ|65 βδιο ἰηγοδβ οὗ 
Βεάανίη ἱηῖο ἴμ6 ατεαῖ Ρ]αίῃ ἤανα Ὀδθη οὗ ἐγεαυδηΐ οσουσταποα. ἢ 

- 84. 7ὰε ςῤῥιὶγἱ ο7 Υαλευεὴ ἑροξ ῥοςςετείον 97 Οἱάξον ] 11. δέ ἀΐνε 
ὁ», ἃ5 ἃ ψαττηεηῖ, οἰοϊμαα ἰϊ561{ ἢ Πίπὶ; τ (τ. 12.8.2 (ἢν. 245. 

Οη ἴδε ερίπι οὗ Υδηνθῆ, 566 Ἴοιηπι. οἡ 3. --- “72 τομραφα ἦς 

τὐαν ἀογη"} 3. --- Αῤίοσεν τας εαὐεα ομ4} νι 7535. 5, 14 δπὰ 
οἴϊεη ; οἵ, τὴς δοῖϊνε, 4.33, Ηδς ταϊβεὰ ἢΐϊ8 οἰνὴ οἴδη; δηά ἰΐ 15 

ποῖ ἱπιρσοῦδο!α πὶ ἴῃ 1 τῃ6 ἴῆγες πυηάγεά πιθὴ ἢ ἡ ῃοπὶ ἢς 
Ρυϊβ ἴῃ Βεάανίῃ ἴο ἤϊρῃι δηὰ ρυγβαες [Πθτ ονεῦ ἴῃς ᾿ογάδη ννεσα 
ΠΊΘΣΟΙΥ ἴμεβα οἰδηβηΊθη. --- 358. Τῆς οτίτἰσαὶ χιυεβιίοης νηοῦ 1ἢ18 
γΕΙΒ6 γαΐβοβ ἢανα Ὀ6θη ἀϊβουδθοαα δῦονο. --- Ζάγομρα αὐ Μᾶαπμας ἐλ] 
μἰβ οὐῇ ἰπῦ6. ᾿εδὶ Μδπαββθῇ ΟἿἱἹΥ οδῇ δε πιεδηῖ. --- Α“ἀδρ, 

Ζεῤμέμνι, απ ΔΜαῤΥίαἠ  58εεὲ οἡ τ 5 (ρ. 49 [) ; ἢετε, 5 ἴῃ οἢ. α 

δηὰ 4, Ι5βδσδγ ἰ5 ραβϑθα ονοσ. Τα ἴνο δαῖνεβ οὗ πε νεῦϑε ἅτὰὲ 

οοηῃδβίτιοϊοα οη [ῃ6 534π|6 πηοάεὶ ; ξ ἴῃς βεσοηά ἰ5 ρϑύπαρϑβ δῆ ὄχᾶρ- 
δεταιϊίηρ δἀαϊιίοη. [ἢ 75 Ναδρῇῃίδι, Αϑῆθγ, ἀπά Μδηδββθ ἅγα 
οΔ]]εἀ ουἱ αν ἴμε βυςςεβ5 οἵ Οἰάδοπ᾽β βιγαΐαρβθη, ἴο ρυγϑις ἴΠ 6 

Ἠεείηρ ίοθ. [1 15 μαγαϊν ῥροβϑίθ]ε τμαὶ Ὀοϊῇ νεῦβεβ ἀγὲ οτὶρίηδὶ. --- 
ΖΆεν τὐερί τ το τισεί ἠλδηι] τὰν εκ ἔτοπι Ε᾿5 πατταῖϊνε : Ηδ βθηὶ 

ΠΔΕΘΘΘΏΡΟΙΒ ἰὨγουρἢ 4}}] Μδηδββθῆ, δπὰ {ποὺ ψψεηΐ ἀρ ἴο πηεεῖ ἴῃς 

Μιάϊδηϊῖα65. -- Σ τ, ἴῃ ἴῃ6 τα ΑΥῪ 5686 ; τηδγοῃεα ἀραϊηϑβὶ 
ἴπθπι. [ἢ ἴῃ6 ργαβεηΐῖ σοπηθχίοῃ τῃ6 ψογάβ ἔογπὶ δὴ αν κινασά 
Ῥάγα}16] ἴο ἴῃ6 επὰ οὗ ν.". 

4 8εὲ Εὐττεῦ, 32. 1]. Ρ. 3.2; Βιἀ.8, Ρ. 229; 6. Α. 5πηῖῃ, 47 1:. στο. Ὁ. 38ς. 
1 Τομηβοη, Ζημά ἀπά Βοοίά,͵ ἰὶ, 170 ἴ, Ζ Οἱ. αἰ5ο γ3ι, 
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33. Τῆς οἱαίπ ἰβ οαδἱἹεὰ (ῃς υἱδίπ οὔ Μερίάάο (Ζεοῖ. 1211} 2 Ἀγ. 353 
Ἐπάν. 157); ἰ(δς Οτεαῖ ΡΙδίη (1: Μαςο. 1.299, ΕἸ. 705., σηη, νἱϊϊ. 2, 3 8 36; ὁ.2. 

«ἦν, 1, 8 8 54); ἴδε στεδὶ ρ]αΐπ οὗ 1,Ἔρίο (Εὐδεῦ., 0.53, 2464) ; ἴὰδς στεαῖ ρἱαἰπ 

οἵ Εδάγαεϊου (7061 18); δες αἷβο δρονε οὐ 172. (ρ. 43 61). [1 ἰ58 τὰς Ηἰδίοτί- 
οδὶ θαι ςΠε]ὰ οὗ Ραϊεβέϊῃε; 8εε εβρ. Ο. Α. δι}, 47 ὲ:.. σεορναῤλν, Ὁ. 391-410. 
- 834. “,)) Ὡ0 39 Πτν ΠΥ} ἴδε βδτης ἰχορίοδὶ ὑβε ἴῃ ΖΦ Βεῖε δῃὰ ᾿ (βσ. 1218, ὁ 
Βετε; ἰῃ ϑγείδο ἔτεᾳ. οὗ ἀεπιοηίας ροββεββίοῃ (,0.5. 1887). -- 5.1.) ΝΊΡΒ, δ5 
Ρδ86. ἴο Ηἰρῃ.; 1833.33; οἵ. γγυ) 5.3, 

836-40. ΤῈο εἶρι οὗ [10 86606. --- ΟἸάεοη Δ5ἷκβ ἃ βἰίσῃ ἴμαὲ σοὰ 
ΜΠ] ἀεἰ νοι Ι5γαθὶ ὉῪ ἢἷ5 βαηά. Α ἤεεςες ἐχροβθὰ δῖ πἰρῃῖ ου ἴῃ 
τἈτεβίηρ ἤοον 8 ἀγεηοῃεά στῇ ἀενν, νι ἢ 6 τῇς στουηά δζουπά ᾿5 
ἀτγ. [Ιῃ ἃ βεοοῃηᾷά [6ϑ8ϊ ἴῃς ἤξεοε δοης 15 συ, γῇ ]Ὲ τἢ6 στουπὰ ἰ5 

νεῖ τ ον. [1 18 5οδτο ον ἴο Ὀ6 ϑυρροβεά (αὶ αἴδσ ἴῃς σοη- 
ἀογ] ταδηϊ εϑιδιίίοη οὔ ἴῃς Μαεββθηροσ οἵ Ὑδηνει, νι 5. Οἰάδοι 
ναηϊυτεὰ ἴο τεαυΐτε δποῖπεσ 5ἰρη; ἴῃ6 ῥγεπῖβαϑ οὗ ν. 5. ἅτε ποῖ 

ἴο ὃς βουρῆϊ ἴῃ ν. 5, θὰϊ ἴῃ τῇς πηϊϑϑίηρ ῥάσα] οὶ δοοουηὶ οὗ ἴῃς 
(8}} οἵ Οἰάδοη, ἱπ ψῆϊοῃ [ἢ6 δυμητμοηβ ἴο δε ἴῇς οΠδηηρίοη οὗ 

Ι5γ8 6] σοῦ ὈΪῪ σᾶτας, οὶ τπτουρῇ [με Μεββεηροσ οἵ Ὑδανεῖ, Ὀυῖ, 

85 ΘΟΙΏΠΊΟΙΪΥ ἰῃ Ἐ᾿, ἰῃ ἃ ἀγεᾶπι οὔ ηἰρζῃϊ νἰβίοη." Α τανοϊδιίοη οὗ 

1815 Κίπὰ τᾶν νοὶ σαχαίγε ἴῃς δἰϊεϑιαιίοη οὗ ἃ ἰδηρὶῦ]ς βἰρτ βυς ἢ 

85 Οἰάδοῃ ἤθε ὑστόροβθβ. ΤὨΐβ Ὠυροιμεϑὶβ 1ῖ5Β σοηδιτηθα Ὁγ ἴμῈ 
ἔλοῖ τμαΐ ἴῃ ν ὅδ 3, ἴῃ σοπίγαϑὲ τῇ ν. "55, τὰ πᾶνε πϊπουϊ ἀχοερ- 
ἴοη Φἦξνε (ν.) δπὰ ἀσ- Εοάτρε (ν.δ5 8) Ἰηϑβιοδὰ οὗ γαλευελ δηὰ 
Μαίας γαλιυεῆ. Με ταᾶγ, τδεγείοσα, ψῖϊ τησο Ρῥσο Δ Ό  ΠΥ 

αἰςίρυϊε ν5 Ὁ τὸ Ε,. 

86. 4: “όσοι ςαγ6:71 νιδ; τἢς τοσὰβ ὯΟΝ ταείεσ ἴο ν." "15, -- 
87. Τῆς δαγά, Ὀᾶτε βυγίδος οὗ πε (Πγεϑῃίηρ ἤοογ δηὰ 115 Ἄἐχροϑβυσε 
ἴο ἴῃς νιὶηὰ τηδάς 1 τῆς τηοϑὲ βυ δῦ]Ὲ ῥάσα [Ὁ βϑυοῃ δηῃ δχροσὶ- 
ταθηϊ ἦ -- 38. Τῆς τεβ8ι τεϑυ θα ἃ5 6 μδὰ ρτγοροβεᾷᾶ ; ἴῃ {πε πιοση- 
ἴπς δ βαᾳυεδεζεὰ τῆς ἤεεος δηὰ ἀγαϊηδά ουἱ οὗ 1 ἀδνν εηουφῇ ἴο 
8}} ἃ θον] ἢ ναῖον. -- 39, 40. Τὸ τᾶ βυγα τῃδὶ {15 ψᾶ5 ποῖ 

ἄυε ἴο βοπιῈ παίυγαὶ οϑί86, ἢ ῬΤΟΡΟΒ65 ἴο ἱηνεσὶ ἴπε Ἔχρεγπηθηῖ ; 

1015 ἴθ ([ῃ6 ἤεξδος δίοπε 5}4}} ὈῈ ἀσγ, σῇῖ]Ὲ 41} τὴ στουπά ἰ5 
οονεγαά στ ἀθνν. Οἡ ἴδε (ΟἸ]ονίης τηογηΐϊηρ ἢς δηὰβ ἰΐ 50. 

Φ8Βυ., Δέολέ. μι δανε., Ὁ. Σ1ὸ ἢ, 

ΤΟΥ ϑυγίδῃ ᾿μγεβμίηρ ΠΌΟΥΚ, βες ἮΝ εἰσειεἰῃ, ἰπ Ζοέμολγ δ Δ ΣΙΛνοίορίε, 1873} 
Εον., 8.13, 1, Ρ. 83; 2.83, 1, Ρ. ὅς ὦ, 
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86. »νὴῸ ἼΦ' ὉΝ] Οεῃ. 2445 Ὁ 4141 5. 2338; σοττεβροηάϊηρ ςοπβίτ. οὗ "Ν 

Ἐχ. 8171 5. 1011; Ἢ» Εχ, 93, ὅ5ες Ὠτδ, δ 137 (α). --- 87. 13}] δοτῆς τηοάεγῃ 
Ατδῦ. ἀϊαϊεοῖβ φερε (ΜΟΒΙΙ, Ρ. 243), οὐ ξωγᾶν (Βατ Βαῦ}ὰ)], εἀ. Ὀυναὶ, 41); 
Ειορῖς, βεεὲ ὉΪ. Ζέχ. (ρεβαρβ Ἰοδη-νογά). --- 38. Ὑ}] φοπεγαν ἀετίνεὰ 
ἴτοπι Ὃν"; Κδὅ. ([. Ρ. 328) ψουϊὰ πιαίκα 11 ἔτοπι ὙὟ, δὴ (ἱπιασίηαγυ) βοίϊευ ἔοσμῃ 

οὗ ὙΣ. ὙΤβεῖς 15 θεῖϊῖϊες στουπὰ ἔοσ [μϊηκίηρ (μαὶ {με τοοῖ 15. Ὑ"}. --- σιὉ} σὅ5 
-- 89. ἼοΝ Ὑτν ὉΝ] σεη, 4418 Εχ. 3222, --- ὈΣΌΠ ἽΝ ΠΣ ἽΝ] οὔ ὈΡοΓ βες οἢ 158 
1623. Τὲς οἷδυδε 8ιὲ5 νεῖ Ἐϊεῖγ θέε Ὀοτϊτονεὰ ἔτοπι ἴῃς ἰηιεγοεββϑίοη οὗ 
Αὔγαβατω, σε. 1833, Τὶ ἰ5 βυρετῆσουβ Ὀείοτε ἴῃς [Ο]]ονΐηρ, ἀεί γιό 17.) ἐὶ ομῖν 
ἐδὶς εἶνε τοὐἐὰ ἐς ἥεέεε, ἀτιὰ ἴἰΒς βεπίεῃςε ψαΐῃβ στουοἢ ὉΥ ἰΐ5 τετηοναὶ (Βυ.)). 

ΨΠ. 1-8. Θἰάθοπ᾽Β ΠΌΠΙΌΟΙΒ 8.0 τοὰὐποοὰ (0 ἴπτθθ πυπάτοὰ 
ΤΆΘΙ.. --- ΟἸάδοη, νἱἢ. τἰτῖγ-ῖνο ἰμουβαπα πηθη, Θμσδιὴρ5 πε (ἢ 6 

ΘΏΘΙΏΥ, δ Αἰη Ηαδατοά. Αἱ [6 σοτηπηδηά οὗ Ὑδρνεῦ, ψῃοὸ ψ]}} 

ποῖ ἴᾶνε ἴῆε νἱοΐοτΥ διΠρυϊοα ἴο Ὠυϊηδη τηϊρῃϊς δηὰ ῥγονναβ8, 
ΟἸάδοῃ αἰβυμίββαβ 411 νῇο ἔδαγ (ἢς εησουηῖεσ, ΟΥ̓́ (πε ἴδῃ ἴδου- 
βδῃὰ ἴδαῖ τευηδίη, ἄχεα Ὠυπάτοα ἀγα ρἱοκεά οὖ Ὁγ ἃ 5ἰηριίασ ἰεβῖ ; 
ἴΠ656 ἂζὲ διγη δηθὰ ἢ ἴῃ 6 ῥτονιβϑίοηβ δηὰ ἴῃς ογηβ οὗ ἴῃς ταϑβῖ, 

ὙΠΟ ἅτε ἀϊβπιϑϑθὰ ἴο {πεὶγ Ὠοπιθ5. ΤῊ στεαὶ ΠυπΊΌΕΙ5 ὈΓΘΒῸΡ- 

Ῥοβε ἴπε σαϊβίηρ οἵ ἴῆοσε ἴδῃ οὔθ ἱπῦς (653), δηὰ, κε ἴῃ νεσβε, 
σομΗ͂ϊος τ γ53., νῆοτε ἴῃ6 ἘΠ 65 ἀγὰ Ἵδ]]εαὰ οὐ δἴϊεσ [6 βϑύσσθβϑ 

οὗ Οἰάδομῃ᾽ 5 δἰίδοϊς, ἴο Ῥυγβϑιια ἴῃς ἢξδίηρ δῃδιν δηὰ ἰπιετοερὶ 
{πεῖς σεῖσεαῖ. ὙΠε δἰἷπὶ οὗ (ἢε ΨῇΟ]Ὲ βίου (ν.5 8) βεεηβ ἴο Ὁ6 ἴο 
εηίοσος ἴῃς ἰδββοὴ ἰῃδῖ ἰξ 18 ἃ5 δᾶ5Υ ἴοσ Ὑδῃνθῇ ἴο ἀεἰνεῦ ὉΥ ἔδν 

85 ὉΥ͂ ἸΏΔΗΥ (1 8. 145), δηὰ ἴῃαϊ ἴο τεῦυκε τηδη᾽ 5 ναϊηρ]ου οὐ θη 658 
ἢθ οἤοοβεβ ἴῃς ψεαῖς τὨϊηρβ οὐ ἴῃ ποτὰ ἴο ρυΐ ἴο βῆδιηβ (ἢ 

βίσοης (1 (ον. τ, διυάετ). Τῆδ νϑῦβαβ βθθῖλ ἴὸ ὈῈ ἴτοϊῃ Εὶ, 
δηὰ Ὀεϊοηρ Ρεγῆδρ5 ἴο ἃ βϑεςοηάδτυ βἰγαίυπι οἵ {παῖ ννοτκ." Με βεῖ, 
οὐ ἴῃ οἴεσ ἢδηά, βεθπβ ἴο Ὀς ἴῃ σοπιίϊηυδίίοη οὗὨ 65,, δηὰ ἴο Ὀ6 

οοηπηπεά ἰῃ η5ξ. ---Ἰ, λέ ἐλ εαρη 97 ΜπΠαΐαρ τυας πογίὰ οὗ 
Οσίδεσὰ ἀσ- ογελ] τὰς ἴεχὶ μδ5, πογίὰ ὁ ἀΐρι, ἥζογνε Ο᾽δεαίὰ λα- 

Μογεά, ἐπ “δε φαίη, νὈΪϊοἢ σαηηοῖ δὲ τίρῃῖ. Τῆς οαυβε οὗ ἴῃς 

αἰβοσάδσ ἰ5 ρεσπαρβ σοηϊδιηηδίίοη ἔτομῃ ν. [π᾿ Οὔὐσγ ἱρῃογᾶπος 

οὗ τῃε τορορταρῇυ, ἴπε τεϑίοσαιϊίοη 8 ΤΊ σαὶ σοη͵εοῖιγαὶ. Α5 653 

Ἰοοαῖεβ8 ἴῃ 6 σδιρ οἵ ἴῃς Μίάϊδηϊϊεβ ἴῃ τῇς Ρ]αίη οἵἉ 7 εζγεεὶ, Αἰῃ 
Ἡαῖοά πὰ Οἱδεαῖῃβ ἢδ- Μοσβῇ πᾶνε παίυγαιν Ὀδεη Ἰοοκβὰ ίοσγ 
ἴπετα. ϑίδηϊευ σουὰ ἤἥηὰ τς ἰοσλοσ ἴῃ ᾿Αἰη ὅδιαά, ἃ ΨΕΙΥ 

οορίουβ βρτίηρ αδἵ (ἢ ἰοοῖ οὗ Οἰϊροα, ἀρουῖΐ Πα] Γ δὴ ἤουγ εαϑὶ οὗ 

“4 Βυ. Δϑοτῖθεβ ἴπ6πὶ ἰο Ε͵δ; 566 αὔονε, Ρ. 176. 
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Τεζγθοὶ (Ζεσῖη)." Οἰθεδίῃ μᾶ- Μοσγθῇ 15 ἤδη βυρροβεὰ ἴο θὲ ἴῃς 

ἈΠῚ πον οα]δὰ Νεὺϊ Πδῃϊ, οὐ ἴῃ6 πουίμογη δἰάθ οὗ τῃ6 νδίϊευ, 
ἃθονα ϑοίθιῃ (5 υηθη.). Τῆς Ροβίοηβ ψουἹὰ τῇ 5 Ὀ6 νΕΙῪ ταῦτ ἢ 
τὴς β4πὴ6 νης ἢ γεσα οσουρὶοα Ὁγ 580] δηα ἴῃς ῬὨΠσεη6 5 θείογε 

16 Ὀ4ῖ]6 οἵ Μι. ΟἸ]Όοα (1 5. 28 οὗ 29.). Τῆδβε σοπ)εοίυταϑ ταϑῖ, 
Βονγανοσ, οἡ ἃ πηοϑῖ ἰπβθουσζα ἰουπάδιίοη. (ἢ. 6583 ἰ5 ηοῖ ἔτοτῃ [ἢ 6 

5816 ΒΟΌΓΟΘ 85 7), ἀπά ἰξ ἰ5 ποὶ οσογίαδίη πὶ ἴῃς δυΐδογ οἵ (Π6 

Ἰαϊίογ (1) ἰαϊά τῇς βοθῆς οὗ δοϊίοῃ ἰπ (8 Ρ]δίη οἵ [ϑζγεεὶ. Τῆς 

πᾶτης Μοσεῇ οσουῖβ εἰβανῆθγα ΟἿΪΥῪ ἰπ ἴπ6 πεϊφῃουτῃοοά οἵ 
δῃδοῆθη (σδη. 125 Πι. 115), Ὧἀπά, ἰὴ ἴῃς δῦβεηςς οὗ δὴν οἴδπεσ 
οἷα, ᾿ἴ 15 τῆς Ιεαϑὶ ῃαζαγάουβ βυρροδί[ίοη τῃ4ὶ ἴῃ βᾶπῖθ ρίδςε ἰ5 

ταθαηΐῖ πεῖαε. Τῇα οἵδεγ ἰηἀ]οδίϊοηβ ἰη Ϊ ἄρζεα νϑῦγ μψν 6 }} ἢ τς 

ΒΥροιῃεβϑίὶβ. [πὸ {Π|5 παγγαῖϊνε Οἰάδοῃ ἢὰ5 Ὀεμπα ἢἰπὶ ἢ5 εἴδη, 

ΑΡίΘΖοσ, ἤοβα βεδῖβ ἀγα ἀδοιΐδ Ορἤγαϊ, χοῦ ποῖ νεῖ ἴδ 
τοῦὶ ϑῃθοῃθιη. [Ιπ Πὶβ Ρυτϑυϊὶ οὔ ἴῃς ΜΙιάϊδηϊςεβ. ἢς ογοββϑαβ 

πε ]ογάδῃ ἠοὶ ἔὰσ ἔτοπὶ ϑυσοοίῃ, ὈΥ [Π6 ἔογὰβ ογάπαγ]ν ἰάκθη 

Ὀεΐναοη ϑμδοῆεηι δηά Οἰϊεδα (κῃ. 33}7. 5.5. ςες Ὀεϊονν οἡ 85), 
85 ἢς ψου]Ἱὰ ἀο ἰΐ δε δὰ σοπιε ἀονῃ Ὦγ νήαάυν Ἑαγδῃ ; 1ῃ6 σοπι- 
Ῥοβίϊε νεῖβς 753 5ϑῆονβ [ῃδὶ ἴῃς ἀϊγθοϊίοη οὗ ἴῃς ἢϊρῃϊ δηὰ ρυγϑαϊὶ 
γγὰ5 ΑἸ ΠΈΓΕΏΓΥ ἀδβοστ θα ἴῃ [Π6 ὕνο βουγοαβ. ἢ 

1. πρτ μὴ ὅ»5)} {{ Οέάδορε παὰ Ὀεεῃ οτὶρίπαὶ μετα ἂπὰ γεγμόδαα! Ὀεοα 

ἰηϊτοάυςεὰ ὈΥ ἃ 5Ξυρβεαυςπὶ Βαηὰ (ΚΙϊῖ.), ννεὲ 5ῃουϊὰ ἢᾶνε πδὰ, 4.π᾿α' Οἱωώδονε, 

ἐλαί ἐς, )ενμόδααί, ---- αν 09} οὗ, τῆς ρεηῖϊε, τυ 2 5. 2325 (1 (Ἀς. 1157). 
Οτϑεῖζ οοη). ἔος ὙὙ 79, ἽΜῪ Ὁ}»» 5. 8311, --τ-ο ΛΟ ΓΡ32)Ὸ ΠΙΟΧῸ 5) Δ ΣῈ ὭΣΠῸῚ 

ῬΌΡ»2] Βὰ. επιεπάβ, αἴας νιδδ, “)) ΠΌΣ ΓΡ2 ΠΟΥ ΠΠΛῸ Ὁ ππ,, ΙΕ 5θεπιβ ἴο 
τᾶς τόσο ργοῦδθ]ς {πὶ σοπη δἰ πδιίοι Ὑγ ἢ ν.ὃ 15 τοβροηβ!0]ς ἔος ἴῃς ἀϊδογάεσ οὗ 

, ἴδε ἴοχῖ, δῃὰ 1 βῃου]ὰ ργείεσ ἴο γεβϑίοτε ΠΉΌΣ ΓΡὩ) ΠΟΧῸ 5λπ, οὐ ηρ Ὁ ἀπὰ 

ῬΌ;»3. Αποῖδες ροββί 1 ΠΥ ΠΌΤ ΓΡ.)2 ΠΟΣῸ Ὁ Πα, --- ̓Αἴπ Ὃαιπά νας ΕΔΥΪΥ 5ὺρ- 
Ῥοβεά ἴο Ὀὲ ἴδε βοεπε οἵ Παν᾽5 ἤρδὶ "ἢ ΟΟ] 61} (2. ΑΠἑεγοσοί.). ὃ ἘβΒίοτί 

Ῥαδγοῆὶ ((ο]. 675) .4}15 118 ἃ Μοβίοτη δυπάθσ. [Ιἰ 15. ποτε ᾿ἐκεὶγ τμαὶ ἴῃς 
δἰ τυ "] τ οὐ τὰς πδπὶε ν'858 ἴπε οσοαβίοῃ οἵ ἰῃς εἴτοσ, ἵδη παῖ 8 πιϊϑοςδιίοπ οὗ 

ἴδε οοπῇϊςοϊ νὴ με ῬΒΠΠΙβεϊπε5 (ἀπάετ ἴῃς ἱπῆπεπος οὗ 1 5. 284) ρανς τίβε ἴο 
ἴδε παῦε. ᾿Αἰπ δια ἰβ οἴϊεη ἰάεητῃεά Ὑ ἢ τε Τυδαπία οἵ ἴῃς Ταϊπιυὰ 

δηά τῆς ογυβδάϊηρ Ὠἰδίοτίδηβ; Ἐβῃίοσγὶ Ῥαγοὴῃὶ τἰρ μον ἀἰδιϊπρυ θη ε5 ἴπεπὶ, δηὰ 
"Αἰη Τυθα η ἰδ ἴπ ἕβοϊ δδουΐ ἃ τοῖς ΝῈ. οἵ ᾿Αἰπ διὰ (ΨΡ, Μενιοῖν:, ἴι. 

9 δὲπαὶ πα Ῥαϊεείέπο, τ856, Ρ. 338. 50 ΕἸτετ, 92. ἵν. Ρ. 239; Βε., α. Α. 5πι, 
Τἴέ. σεοχγαράν, Ὁ. 397 ἴ.: αἱ. Πεβογίριοηβ οὗ ᾿Αἴπ ὁ κιαὰ ἰῃ Βοδν., ΒΕ. ἢ. Ρ. 323; 

Ουέτίη, δανπαγές, ἱ. Ὁ. 308 ἴ.; ΦΨΡ, Μενριοῖγς, ἰϊ. Ῥ.. 79. ΟΥ̓ αἷϑοὸ 2.83. ἷ, Ρ. 1288. 

1 866 δῦονς, οῃ 611, Τ Οη Ταῦον, 818, 5βεὲ ἴδεγε. 

ἃ 56εἐὲ ΒοΡ,, 2,3, ἰδ, Ρ. 324; 6. Α. 5 λα, “7 ἐπὶ, Οεοχ., 307 ἴ, Ὁ. 

. 



ΥἹΙ. ττᾷ 2ΟΙ 

Ῥ. ΓΝ Οοπάεν (5. Μῆηενεοῖνς, ἰ. Ὁ. 81) νουἹὰ βπὰ Αἰ Ἡδσζοὰ ἴῃ ᾿Αἰῃ 
εἰ-Οειδ πη, πιο ἢ πεᾶγεῖ Βεΐβδη, ἱπιαρὶ πη ἴπδὲ ἃ τευ ηίβοεηος οὗ ἴδε “ἵνο 

ἴτοορβ᾽" οὗ βγαεὶ ἀπὰ Μίάϊαπ βυγνίνεβ ἴῃ ἴῃ παῖς. Νεὺ ΠῈΣ 15 ον οἴεῃ 

οδἰ]εὰ 1ἀτ||6 Ἡἐστηοι. --- Πα Ὁ}2}} οὗ, ΠΝ ΣΝ Οςη. 125, ΠΟ ΣΝ Ὁ, 126; 
οἴ, ὈΣΡῸ τῶν 74. ΟΣ (5ες ἴδετε). 

2-8. ΘΟἰάθοι ἀἰδπιΐβδθβ 411} πὶ ἴπτγθο πυπᾶτοα Ρ᾽οΚϑὰ τηθῃ. --- 
2. ὙΔΆΜΘὮ Μη] ποῖ ρῖνε ἴῃ δηθν ἰηῖο ἴπ6 Ρόονοσ οὗ Οἰἀβοη᾿ 5 
ΔΙΤΩΥ. --- 2:5: 7εγαεὶ υαμηΐ ἐπε ἀραΐμεί νῖσ, ταγέηρ, Δγ} οιυπ λαπά 
«ὐγομρὰ! αἰδἰϊνεγαηες 70», »ι6] εἴ. 15. τοΙΣ "δ Ὁι, 811-18 οἷς, δηὰ νἱἢ 
τῆς Ἰαϑῖ ρῆγδβε 1 5. 25 5. 1:8... (Ἰάδοη 5}4]} ἢγϑι ἀἰ5π|155 4}} υγῇο ἂγα 
Ἰδοκίηρ ἴῃ σουγαρα. --- 8. Ρτοοϊαίτῃ ἴο ἴῃ ρβορὶε : ἤγάσευεν ἐς 7εα»- 
“με απ ἵπ Ἱεγγογ] οἴ, Ὁῖ. 20"; ἃ 5: ΠΉ}18γ τηθάβαυγε τῇ ἃ ἀἰεγθηὶ 
πιοῖϊνΕ. ΤῊΣ βεοοηά νετὺ (ἀγα) ρεσῆδρβ ρἷαγβ Ὡροὴ ἴῃ 6 πᾶπια 

Τανγοα,, τλουρἢ ἰΐ ἰ5 ποῖ ἱπιϊτηαϊθα {παὶ ἴῃς Ὡᾶπιε ἰ5 ἀεινθαά ἔτοτι 
115 2εγγογ." ὍὮς ζΟ]]ονίηρ ννογάϑ, ἱγαπβαιθα ἰῃ ΕΥ͂.., σπα ἀξῥαγΐ 

7) ον ΜΆ Οἱ ασ, ὑτεβθηὶ στεαῖ ἀἰβίου!γ. Τῆς τηεδηΐηρ οὗ ἴδ α 

νετῦ, νοῦ 5 ου πα ΟὨΪΥ ἤΟΓΕ, ἰ56 ἀηκηονη, δηά τῃ6 πχεηϊίοη οὗ 

Μι. ΟἸἰϊεδα (εαβὶ οὗ τε ]ογάδη, ς}7) 15 αυϊῖε ἱγγεσοης 6 ἢ τῃ 6 
ἸΟΡοΟρτΑΡὮΥ οὗὨ ἴῃε βἴίοτγ. Τῇ ετηεηάαδϊίοη οὗ (]επουβ, Οσ σα, 
σψουἹὰ Ὀτίηρ της 5ἰτυδτίοπ ἰηῖο δοςογὰ ψῖῃ 658, Ὀὰϊ 1 Οἰάδοη ννᾶ5, 
858 6 ϑῃρροβεά, ἐποδιῃρεὰ οἡ Μί. ΟἸδοα, ἴῃς αἰτεστίοη ἴο τεΐυση 

Βοπια ,γονη 2}ῖπ4. Οσιμόοα 5 δ γεϊγ βαρετῆσουδ. 1 Εν] ϑβυστηΐβθεβ 

παῖ τῃ6 ψοσάβ γε δῃ οἷά ρτγονθιθῖαὶ βαγίπρ ἰη Εαϑδὶ Μδῃδββεῇ, ἰῃ 
τῃε ῥγεβθηΐ οοηϊεχὶ τηθδηϊηρ' ΠΟ πλογα [ἤδη “ 5|1ηΚ ἔτοπι [πε βε]ὰ οἵ 
4116." ἃ Βαυῖ ἴδ υϑὲ οὔ βυςἢ δῇ δχρσὌϑϑίοη Ὀγ ἴῃ πῖοσ, τπουῖ 

Θχρ]δηδίίοῃ, νου ]ὰ 5᾽ ΠΠΡΙῪ ἰηνίτα πιϑαπα εγβιδηίηρ. --- Τνεηϊγ-ἴνο 
τῃουβαηα τηθη ἀνα ]εὰ τπεπιβεῖνεβ οἵ (ἢ ϊ}5 ῬδΥΠΊ Ἰβϑίοη ; ἴεῃ τδουὺ- 

βαηἀ τεπγαϊποά σῖῖῃ Οἰάδοῃ. ---4. ΤῊΣ Πυμηθεῖβ ἃγα 511} ἴοο 
ξτεαῖ ; Ὑδην ἢ ῥγαϑοῦθεθ ἃ ΠΟΥ [65ῖ. --- Ζαξε ἠάδνι ἀρτση 10 2ἠε 
τυαΐεγς, απα ἐξέ γιὸ σεῤραγαΐί ἠάένι 707 “ἀεε λεγε] τεῖαονε τῇς ἰηΐε- 

τίοσ εἰειηθηῖβ ψῃϊοἢ ἀγα οὶ ἢϊ ἕογ ἴῃ Ὠἰρῇ δηϊεγρτίβε ; ἴῃς ἤρυτγε 

ἰ5 ἰαίζθβη ἔτοπι ἴῃ τεβηϊηρ οὗ τε ῥγεοίουβ τηδῖα]β ὉΥ 5πιε]τἰηρ ουὐἱ 
τῆς Ὀάβεῦ δάπιηϊχιαγε οὗ ἴῃ6 οἵγε; 15. τΚ Μαὶ. 4355. γῃαῖ νναῖειβ 
816 τηοδηΐ, ΜῈ σδηηοῖ ἀαδίθγπλίηθ. ΤῊΘ σοϊηπιοη ορἰπίοη ἴῃαὶ {ΠΕῪ 
ὅτε ἴῃε Ναὴγ (δ!πὰ, ἴῃς βίγεαπι ψῃϊοι τίβαβ ἴῃ ᾿Αἰη δ!πὰ (566 

4 Ἐν. 8]. Ἱ Μαγρίῃ: χὸ γομμαὶ αδοπί. ᾧ Βαῖδε, διυά, 
ᾧ ΟΥ̓Δ ἵὶ, Ῥ. 543; 30 5ια., Ο Μ). ἱ. Ῥ. τ5ςο; Βα., Δέολί. μ. δάνε., Ὁ. 11ὰ Ὦ. 
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οἡ νἢ), δηὰ, δὰ ὉΥ οἵδεσ βργίπρϑβ, ἤονεξ ραϑὶ Βείςδη ἴο τῇς [ογάδῃ, 
Ἰαδουτβ ὑπάεγ 41] τῃ6 υποουίδίητεβ δηὰ αἰ βηου ἶε5 το Ὀεβεῖ 
ϑίδη! εν 5 Ὠγροιμεβὶβ. Ὑδῆνεβ Μ1 τπετὰ τε}} Ὠἰπὰ νἢο 541} γὸ 
ν (ἢ Ηἰπὶ δηὰ ψῆο ποῖ. ---ὅ. ΤὭοϑε νῦο ἴἄγουν τπεπιβεῖνεβ ἤδιὶ οα 
τλ6 ρ»τουηά, νι τΠεὶγ ἕλοεβ ἴο ἴπε νδῖεγ, δηὰ ἴδρ ἰξ ἃρ νι τῃ οἷς 
τοηριαβ κα ἀορδθ, ἅτε ἴο Ὅε 5εῖ ὉΥ τῃδιηβεῖνεβ, δηὰ τποθα σῦο 

Κηθεὶ ἄονη ἴο ἀπίηἰς (ἔτοτὰ {πεῖν Βαηά5), ὈΥ τΠπδπλβεῖναϑ. --- θ. Ζζ δ 

ππριόθγ 97 ἠλοσε τυὴο ἐαῤῥεά πἰτὰ (μεῖς παπᾶ ἴο τπεὶγ πιουτῇ5 
α»ποιρείξα ἐρ ζάγες λωπάγεα μιδη} ἴθ πογάβ, τοϊζὰ “λδῖγ λαπαάς 10 
ἐλεῖν νισιές, ἀγα ἃ5 (Ὁ βῆονβ, ἃ ρίοββ, μὰ ἴῃ τη ϊ5 ρίδος δὴ εττο- 

ΠΕΟὺ5 φίοβϑβ ; ἴο ἰὰρ νῖϊ ἴῃς ἴοηρσιιο, δηὰ ἴο ταῖβε ψαῖεσ ἴο ἴδῃς 
ταοῦτἢ ἢ τῆς Παηάᾶ, γα Ῥγεοίβεὶυ ἴῇς ὕνο ἀϊβεγεηὶ σψὰγβ οὗ 

ἀπιηκίηρ νὩϊοἢ ἀγα ματα αἰ ηρυϊϑῃεα. Ρετθαρβ ἴῃς ψογὰβ σγεσα 
τηθδηΐ ἴο βἰδηά δἱ ἴδε επὰ οὗ ν.5, νῆοσα ἴεν σψουἹά Ὀ6 ἃ σοτγεοῖ 

ἐχρδηδίίοη ; 58ὲ66 ποῖθΊΌ. Τῆς σοηϊτδαϊοτίοη δὲ τἢϊ]5 ροϊηϊ ὈῬεϊνγεθῃ 

νι δηὰ νι ἢας ἰηνοϊνεὰά τῃε σψῇοὶα ἱπίογργοϊδιίοη ἰῃ ΟὐὈβουτίγ. 

ΟἸοπουβ ἱπηαρίηοβ ἴδ6 ἴἥγες δυηάγεά ἀτίηκίηρ 5βιδηάίηρ : κ᾽ ἰηῖς}}}- 
δυπυγ αυὶ τῆδηὰ Δαϊᾶπὶ ἤΠδυβεγδηῖ, δατηηια 6 τηδηιϊ: 5ἰδηῖθβ Ὀραε- 

Ὀδηΐῖ, ἡδᾳυδαυδηη ἰηῆεχὶβ σθηϊ θυ; ἴΠΕΥ πεσε ἴῃ 6 ΠΑΙΤΟῪ ταυτὸ σβ 

νἢο αἀΙἸά ποῖ γιε]ὰ ἴο {πεὶς τϊγϑῖ, Γ᾿ ΟΣ ψεσα ἴοο δᾶρϑὺ ἴο ὃς δἵ με 

ἘΠΕΘΠῚΥ͂ ἴο 5100 ὄνθὴ ἴο ἀσίηϊκ. 7οβερῆυβ, οὐ ἴῃ6 σοηίγασυ, τὨηΚ5 
παῖ ἴΠῈΥ πετα τῇς γτεαῖθδὶ οοναγὰβ ἰῃ ἴῃ6 ἄτην, ψῆο ἰπ ἴδε 

Ρτεβθῆςα οὗ ἴῃς ἴοβ νψεγε δἰγαϊὰ ἴο ἀτγίηκ ἴῃ ἴῃ6 υδιαὶ πιδηηετ. ᾧ 

ΒΘ πιϊγασυΐουβ σμαγδοῖευ οἵ ἴπε ἀε]ίνεταηος ἰ5 ἴῃυ5 Πεϊρῃιεποά. 
ΤΏς ἱπιοσγργείδιοηβ ἀγα βαυδ}ν (ατ-[εἰομαὰ ; ᾿ἴ δὴν βἰρηϊβοδηοα 15 
το Ὅς αἰϊδοῃδα ἴο ἴῃ6 ΨΑΥ ἴῃ ψῃϊοῃ τῃ6 ἴσας μυπαάτγεαὰ ἀτίηκ, γε 
5ῃου ἃ βπά ἴξ ἴῃ ἴῃε σοιηραηβοη ἴο ἀορβ (ν.ὅ) ; {Π6Ὲ} ψεγε ἴδε 
τάδ, ἤξσος θῇ; σοιῆρᾶγε ἴδε πάπα (αίεῦ. 8 [τ ἰ5 ἀουδί, 

Βονανεῦ, τ ποῖθογ τῃ6 οδαγδοῖοσ οὗ ἴῃς ἴἥγες δυηάγοα ἰ5. ἴῃ ἴῃς 

ΜΓ [τ᾽ 5 τη] δἵ 4]]. ---- Ἴ. Ὑδηνθ ἢ Μ|] ἀδ να 15γὰ6] ὈῪ πιεδηβ οὗ 

16 ἴὕχθα δυηάτγεά ; 41} [ῃ6 τεϑὶ οἵ ἴ6 ρξορὶς 5841} σὸ ἴο τμεὶγ 

᾿ιοπΊ68. --- 8. ΤὭοβε ψῇο ἃζε βεηΐ ῃοπὶα ἰεᾶνα τμεὶγ ρσον  βίοηβ δπὰ 

1Πεὶγ οσῃ5 ἢ Οἰάδοη, νῇο ἰ5 ἴἢυ5 ἐῃαυ]θὰ ἴο ἔαχηϊβῇ δδοῦ οὗ 

4 Οἱ, Βε., Κε., (α55.; δραίηβι (ἢἰ5 ἱπῃηροββίθ]ε ἴβεοῖγ 5ες ϑίυά, 

ΤΟΥ ν8ο ἀϊδτεραγάςα οοηνεηίεπος; οἔ, Αὐρ. 
ΤΑΝ. ν. 6,3 ᾧ 417: ὙΤδάϊ.; οὗ, Ῥτοοορ. 
ᾧ ἴῇ ἴδς ἢυπιῦες 300 (ατεεῖς Τὴ ἰὩς ἘΔΙΠεΙΣ 5αν δπ ΔΙΙΘΡΌΙΓΥ οὗἩ ἴῃς οτοδβ; 866 

Δυζ., φναεοί, 37. 

νι Ν 
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Ηἶβ (ἄχεα δυπάτεά τηεδη πὶ ἃ ἤοσῃ. ΤῊΣ νοῖβα 5. οἰθασὶν τσ 6 
σπὶῖῃ τοΐθσοηος ἴο ν δ , το οχρίδίη ον Οἰάδομ οδῖα ἴο δᾶνα 50 

ΤΆΔΏΥ ΒΟΙΏ5 δἷ 8 ἀΐβροβαὶ. Τῆς τερεαϊθα Ἵἤδηρε ἴῃ ἴῃς 5 ]θοὶ 
οὗ ἴῃ6 νεσὺβ 15 μαυβῇ δηὰ ἴδε ἰεχὶ 15 ἰὴ δἷ Ἰεαϑὲ οὴς ρίδος δἱ ἔδυϊί. 

ῬεσθΔΡ5 ν." ἰῃ [15 ρσθβεηΐ ἔοσιῃ ἰ5. (ῃ6 ποῖ οἵ ἃ τεάδοϊοσ, ψγῇο ἰ5 

Ῥγαρδσίηρ ίοσ ν᾿ 653; 566 ποῖε. ---- Ζᾷὰς εαρῃ ο7Γ ΜπΠάίαη τυας δείρτο 
ἀΐνι ἐπὶ τάς ναϊεν} σοττεβροπάϑ ἴο ν.', δηὰ ἰ8 Ε᾽5 ἱπιτοἀιοιίοη ἴο 
1Π6 βυγρτίβα οὗ τε ΜίΙάϊαηίϊα οαταρ ἰῃ ν. δ 5, 

2. ΓΟ. «« 30] [0 οοηραταῖνε ψ  ἱπβηίενε, Οςη, 418 271 2919 Ὀϊ. 2866 
1 Κ. 85., Κοοτάα, ᾧ 48ς. --τῦῦ ἽΝΟΓΠ] 15, 1οἷδ, κίον» οῦεν. --ο δ πρυϑνν νὉ] 
1 8. 2535. 88 οἴ, 15, 5916 636 5. 444 ο8᾽; ὃ »ΦΥῚ 1ο}4,--- 8. ὙΠ ὙΠῸ ΩΧῊ] ἴῃ 
τεπάοτίηρ ἀκῥαγί, “εἰ “ογίλ φμέοξίν, ὅς., ἴὰς νετβίομβ ((53,.5) βεε ἴο μανεῈ 
Ῥεθῃ ψυϊάεὰ οὨΪγ ὈΥ ἴδε ςοπίεχὶ δῃὰ ἴδε ργεροβίοηυ; ἀζῥαγί εαγίν (ΑΝ.), 

σε, ἴῃ ἴῃς πιοτηίησ, ἔοϊϊον5 Κα., Κὶ., ΕΠ. Ο., Ὀγυβ,, αἱ. ἴῃ σοππεοῦηρ ἴῃς νογὰ 

ἢ Ατατω. ΜΚ ΩΣ “ πιοσηΐη σ᾽; νσξε ἃ εἰγεμὲ (ΑΌυϊν., Ταποῖ., Ο65., ϑιυά., 

Βε., (488., αἱ.; οἵ, ΚΙ. 265.), εοππεοῖβ ἱξ νὴ ΗςΌ. που ὁ 6]1εῖ᾽" (ἐπεγοἑέηρ 

τὰς Βεδά), οἴ, ΕΖ. 77.0, Οἴδεῖβ σοπιρᾶτε Αταρ. ,ὐλὸ ἴῃ [με βεῆβε "σαῃ αυΐοκ]γ, 

οἵ “βργίηρ, θουπά᾽; 50 55. Τῆς οοπῖεχὶ σου]ὰ πιαῖςε ἰδε ζεηεγα) τηθδηίηρ οὗ 

τις νετὸ βυβιοιοηον οἱοατ ἢ [μ 6 (Ο]ονίηρ νγοτὰβ ἼΡ 2 ὙΠῸ σεῖς ἰμῖε Πρ ὶδ]ς ἴῃ 
τοῖβ ρίαςς. ΤΌΜίςΝ. οοπ). Ὑ20, ,3εε φείεξίν ἰο Μι. ΟἸἰϊεαά; Ῥυὶ [δϊ5 ἰδ Ὀοΐὰ 
ἱμεσι πβί σα! ἱπηρτοόῦαθὶς δηὰ ἴῃ ἀΐγεος σοηβίοιϊ νἱὮ ν.1. 8, Ο]ες. ργοροβθὰ ὝΔὉ 
»252 5, τοι Μι. σέδοα, Μ Ὀϊο ἢ ἰ5 δἀοριεὰ Ὀγ ΗἱϊΖ., Βε., Ογαεῖζ, Κα., θοοσγῃ., 

Εδυ55, αἱ.; Ὀυϊ Παῖδε δπὰ ϑιυά. εἰσιν οὔδεσνε ἔμπα ἴθ ννοτὰβ ἃτε ἴἤθη πιεδῃ- 

ἱμῃρῖε88. Εν να] 5 οἱὰ Μαῃαβεὶϊς βαγίῃην, ἴῃ νυ δῖοι Οἰ]εδὰ 18 υδεὰ ργονθγθ αν ίος 

ἐδε δα οβείά, ἰα νἡϊθουϊ τΒς 51||Ἰσβίεβι (ουπάαἰίοῃ ος ῥ᾽ αι: Ὁ} γ. (858. εἶδθο- 

ταῖεβ ἃ βοιῃεναῖ 5ἰτηΐϊας ἴμεοσγ. ϑιίυἀ.᾽5 ἐχρ᾽δπδίίοῃ 15, μα, 8 ἴῃς Μιαϊδηϊίεδ 

ἰῃ ἴῃς Ρδίη οὗ 7εζγεεὶ ἰὰγ θεΐννεεῃ ἴμ 6 τρθ οἵ ἴπε πογίβεγῃ {τῖρο8 (686) ἀπὰ 

τπεῖς μοτμοβ, ἴΠῈῪ ἅτε δἰ άεῃ ἴο οτοββ ἴῃς [οσγάδῃ, ἀπὰ ὈΥῪ ἃ οἰγουϊδ [ΒὨγου σῇ 

Μι. Οἰϊεαὰ γο ἀγτουηὰ [Ὡς εὔοῖγ. Βυῖϊ ἴ{ (18 νγᾶβ ἴπε δυϊποτ5 τπηδαπίηρ Ὧς 

οουἹὰ ποῖ ἴᾶνε ἐχργεββεὰ Ἠἰπιθ6}ῇ τῆοσε οὐβουγεῖγ. [1{ἀἃ οοῃ)εοΐατε ΤΩΔΥ θῈ 
νεπιυγεὰ ἰπ [815 βἰδῖε οἵ ἴδε ἰεχῖ, 1 ψου]ὰ βυρρεκῖ, 1» ὈΡΊΣΝ Οἱάξον ῥεῖ ἑάθνε 

4“ “δε ἐδτέ, ἴος ἴμε νετῇ οἴ, νι. το δ. ὈῸΠ 10 δ Ὁ8 ῥὸν δι 057 τὰς νὉ. ρρὺ 
(οποπιαίοροειίο) 1 Κ. 2119 (δὲ) 2288, οἴ, ἼπΡ Νὰ. 224 ἄς.; ΘΒΝ ἀπὸ τοῦ 
ὕδατος, Ὀεϊϊες ἴπδπ ἐκ (ΘΑΥΊΔΑΣ, --- ἼΣΟ ΛΝ ΤΠ] ΣῪ οὗ ρεγβοῦβ, Οεη, 3316 439 
473; οἴ. οἵ τΐϊηρβ [ἀ. 657 827; 5ες ποῖς οἱ ἴδε Ἰδιϊες νεῖβθ. “20 νηϊδοαυϊ βυβῆχ, 
Ἐχ. 269 3616 Ζεςῖ. 1212. 18. 14͵--- 21) γ. ἼΦΙΝ 05}] ἴδε νὉ. 8εε οῃ 5:77, Αἴ ἴπς επὰ 
ΘΛΔΙΜΝ (οἴ, 5) αἀὰβ μεταστήσεις αὐτὸν καθ᾽ αὑτόν, ῬἘῪ μεταστήσεις αὐτόν. 

Τῆς νογάβ πΔῪ δανε Ὀεδῃ δος ἀδηια!ν οαεὰ ἰῃ Ξ᾽; ἴπς πδίυτε οὗ ἴδε 

4 Οτί κί παν ' Ὀγαϊά, ραἰι" 
10, Ε]65., γῆο τερασγάβ ἍΘΥ) ἃ8 εααϊναϊδηὶ ἴο ἢἼΧ}}) ὉΥ τρεϊδί βεςσὶβ, Οατσβϑεῖς 

οοῃ). 0.) “Ὀγεακ [Ὠτουφῆ." 
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αἰεκιλου πεδῖες 'ὶ [635 ἴΠκ εἶγ ἴδὲ {με} σετε δή ἀεὰ ὃν Θ, «ἡ. 5.3. ---Αα. 512 
ὉΠ “Κ] «ἰπιϊλεῖγ ΘΈΤΟ (ς( ΕἸ. [α5. σπδ ν. 6, 3 αὶ. 217), ρεοῦδοὶγ Θ; 5Ξες 
Οτᾶρε, 22. ααἱ ΑΠέζέισε, Ῥ. 14; Επεὶά, σαἱ ὧς. λῃ ετρίδηδίου οἵ 5 ὙΒς Ὦ 

ἘΞ ἰπ ςοηιγλαϊςοι ἴο υἱ5.2 τ ῦ; οὐνϊουσὶν δὴ εττοῦεοῦς ρίοςα. [ἴῃ 1ἴ5 ρἷδες 

ΘΙ Ὁ ες μᾶνε ἴδε ςοττεςῖ ρὶοκ5 ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτῶν; ςοπβλιίίοη οὗ ἴδε ἵπο 
ἴπ Θῖτο ς Ῥεγῆδρϑ ἴδε ρίοβα ἰπ 3) νϑ πιεδηῖϊ ίυς ἴδε επὰ οἵ ν.5, πΐβετε ἰΐ 
πουἹὰ Ρὲ τἶρδι ἴῃ ἔλεῖ (Ὠοοςω.); Βιδγάϊν ρεηαίης δὲ ἴῃς επὰ οἵ νι" (Βυ.), 

Ὡραϊησὶ τ Ὡῖς ἢ [δε σἤληρε οὗ πύσηθες ςεετβ ςοηςο]ασῖνε; δὲ ἴδς επὰ οὗ νυ.ὅ, 

πβεῖδεν ἴδε ποτὰς πεσε ρεπυΐπε οἵ ἃ ρίοββ, σὰ 5δουϊὰ εχρεςῖ υὸὁ κ τὙὉ2.- 

8. ΤΒε Ἵἐβδηρε οἵ Ξυδ)εςῖ ἴῃ γν ἴ5 ἀδγυρὶ δπὰ δυϊκνιαγά; ΟἿΪΥ ε85 50, ἴδδι 

ἰπ πρῷ νυν; Ὁ; τς 5 ἱποοῖγεεῖ. Ἐοζ ἴῃς ἰδιῖεσ, ἴῃς ετπεπαδιίου Ὁ; τας (ος 
ὍΣ τῷ 105. οὐ 4) που]Ἱὰ βυῆῆες ἴο τεπιονε ἴῃς σταχηπιδιῖςδὶ ἀἰβασυμγ; Ὀσὶ (δε 

βἰδίειηεηι [μὲ τς [τες Ὠυπάτεά τοοῖκ ἴδε ρῥγονϊϑίους οἵ ἴδε γεβὲ οἵ ἴῃς ρεορὶε 
5 ποῖ οὈνϊουὶν τεϊενδηῖ. Οἰἱάεοη νᾶς ποῖ ρίδηπίηρ ἃ ἰουπρ οδιπιραῖρτι δὰ μδὰ 

ΠΟ πεεὰ ἴο ἐπουπιρετ 5 ἴῆτεε μυπήτεά τησπ Ἴ} ἴδε ταϊίοπϑ οὗ ἴση ἱμβουβαπὰ. 

ΠῚ τὰς δαῖβοσ πιεδηῖ ἴο εχρίδίπ μον Οἰάεοηβ τπεῃ μοὶ ἴδε 78:5 οἵ ν. Δ. 5 νεεὶ] 

ῶ5 ἴπε ποτης, δε σουϊὰ μαγαϊγ πᾶνε βαϊὰ ἰΐ 50 ἱπάϊγεςι!, ἐβρεοὶδ!ν ἃ5 ἴδε 
Ρτονί βίους νγετε ςεγίδι ΠΥ ποῖ ἱγαπβροιῖϊεὰ ἴῃ εαεῖμεῃ Ἰάσθ. [{ νὰ νγεῖε δυγα 

1ῃαῖ δυςοῃ ννῶ5 ἢἰ5 ἱηϊεπιίοη, γε ββουϊὰ πιϊῖμουϊ Βεβιϊδιίοη εἰπεπαὰ Ὁ; 515, Ψ πὰ 

ὙΒΙΟἢ ὉὉ2 δἷϑοὸ ψουὰ Ὀείϊες δοοογά. Βαϊ ἃς ἰῃ ν.}6.: 33 τῃς Βοτπβ οοπις ἔγοτῃ 

οπς νετβίοῃ οὗ ἴδε 5ιἰγδίδρεπι, ἴδε )2τς ἔγτοπῃ ἴῃς οἴμεσ, 118. επηεπάδιίοη οσ 

ἱπίεγργείδιίίοη ὑνουἹὰ σοποίγαϊῃ 5 ἴο τεραγὰ ν.ϑβ 25. ἴπε νοσκ οἵ ἃ τεάδοϊοσ 

αἰδρίδοὶπρ ἴῃς οτρίηδὶ Ὀερὶππὶπρ οἵ ἴδε νεῖϑβε, ἰπ ψὩΪοἢ ἴῃς πᾶτε οὗ Οἰάεοῃ 
Ῥτορδοὶυ βἰιοοά, [{ν. 6.33 νγνγετε Βοιηορεπεουϑβ, ν.88 τηὶρηϊ θὲ τεβίοσεά : τὶν ΠΡ 

Ὁ) ὉΡΙ͂Ι ΓΙῸΣ, νν ὨΪΟἢ νου] τεπηονς 411} ἔογπιδὶ αἰ βηου εἶ ε5. ---- ϑϑπικὉ ΘΝ] 1 5. 112 

4.9 2 5. 195, Ὁπκὸ 704. 205; οἵ. ἸῈΡῈ ν.ῖ οὐδ ἃς, Τῆς ρῥῇτγαθε ἰ5. ἃ βυγνῖναὶ 

ἔτοπι ἴῃς ποτηδάϊς [ε; ἴδε ρίυτ. τεέετβ ἴο ἴμε ρτοὺρ οἵ ἱεηῖβ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς 

ἔαπϑγ οἵ εἴδη. 

9-15. Θἱάθοι, οσθθρίπρ ἀοτσα ἴο [16 σδπΡ ὉΥ͂ πίρὶξ ἴο ΤΘ00}- 
πΟΙΐΓΘ, ΠθασΒ ἃ ΜΙ ϊδηΐθ 611 8ῃ ομιΐποῦδ ἄγθϑῃι. --- ΤῊΘ νϑῦβ65 
Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς ἤγβε παγγαῖϊνε (7), δηα οτὶρίμδ!ν (Ο]]ουνεά ἱταπηβαϊ- 
ἴεν οἱ ν.᾿. ---θ. Ζλα! πἰρλὰ 1] οἴ. 65. Ιπ τῆε ῥγεβεηῖ οοηϊεχῖ, ἴῃ 6 

πἰρῃι (ο] ον ίηρ τπε αἰππλ55α] οἵ ἴῃ ρτεδῖεσ ρατὶ οἵ Οἰἀδοῃ᾽ 8 ἔοσος 

(ν.5 5) ; ἴῃ [15 οτίρίπαὶ εοηποχίοη, πε πἰρῃϊ δἰζεσ ἢ ἐποαπιρϑά ὈΥ 

τῆς βϑρηηρ οἵ Ηδτγοά (ν.}). ---- ὕ, “ἐδεσμαὶ ὁπ ἐλε κα η9}} δἴϊδςκ ἴῃς 
ΘΠΩΘΠῚΥ δ οηςα; οἴ, 4". --- ΙΓ ἢ6 15 αἰταϊά ἴο δἰίδοκ, ἢ6 ϑἢ4]} ρὸ 

ἄονῃ νἢ ἃ βἰηρὶς αἰιοπάδης δπαὰ ἤδαγ ἴῃς ταἸκ οὗ ἴῃ6 σαπῃρ ; δε 
Ψ1} [Πδη Πιοϑίϊδῖα πὸ ἰοῆρεσ. Οἰάεξοῃ ἀοε5 50. ---10. 7Ζΐον απάᾶ 
Ῥλωγαλ, τὰν ῥαρε] τ. δον, τῇς δγπηουτ- ὈΘΆΓΕΙ ΟἹ δἰϊθηάδηϊ οἵ ἃ 

ὙΔΙΤΙΟΙ Οὗ ΤΏ, οὗ τ 5. 14}. ἄς. ---11. 70. 26 ουξκίγης 97 1ἠε 
αρρισα 7πθη τοὴσ τοῦγὸ πὶ τόδε ἐπεαριῤνιοηῖ] οἵ. τ. “6 ομδζίγίς οὐ 
42)6 «αν», ν., ὍΤΠ6 ῥτγϑοίβθ. πιϑιηΐηρ οὐὗἩ ἴπΠ6 ψογὰ {γαπϑίαιϊεα 
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αρρρηϑα 16} ἰ5 ἀποοτίδίη; οἵ, Εχ. 1.3.8 705. 11} 412, Ιὰ 5 παῖυσαὶ ἴὸ 
ἰτηαρὶπε ἴπδῖ ἴῃ βυοἢ ἃ ταὶ ἃ ρατῖ οἵ ἴῃς ἰηνδάεβ, Ὀεϊίεσ ἀγπιε 

δηὰ ρεσῆδρβ δείϊεσ ἀἰβοὶρ᾽ πε [πη τῃε τεϑῖ, ἰΙὰγ αἰοηρ ἴῃς ἔγοηὶ οὔ 
τῆς σδρ ἴο σονεγ ἰΐ ἔτοτῃ δἴϊδοϊ ; 866 ποίε. --- 12. “ΓΘ ἱπιπιθηβα 

πυηθεῖβ οὗἁὨ ἴῃ ἰηνδάοιβ ; οἵ, 65 8... ΤῊΣ νεῖβα ἴῃ 118 ργεβθηῖ 
ἔογπι σδηηοῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃ6 οτἱρίηαὶ παγγαῖϊνε ; ἰξ ἢδ5 δἰ ΠῚ Ὀεθῃ 
Δωρ! ῆεὰ δηὰ εἐχαρροσγαίεα ὉΥ δὴ βὐἀϊζοσ, οὐ 5. ΨΏΟΙΥ ἢΪ5 ψοσκ, 

Ποιηδἰπίηρ, πιοῖῖνες Ὀοττγον θα ἔγοπὶ ὁ  ὅ. --- Ζίξε 26 ταπαὶ ογι τὲς σεα 
σἀονγε] ἃ σοΙιηπΊΟη 5ἰτηϊα ἴῸγ σουηῖ]655 Πυτη θεῖ ; [05. 11 1 85. 1.35 

2 5. 1η}.. 11 ἰβ ῬγοῦδΪΥ τηρδηΐ, ποὶ οἵ [6 οαπιεὶβ, θὰϊ οὗ ἴῃς 
ΘΏΘΙΏΥ ἰποπΊβεῖνεβ ; Ὀὰϊ ᾿ξ ἤδηρβ νεῪ ἰοοβεὶν αἱ (ἢ δπὰ οἵ ἴμε 

νεῖβα ἂπὰ πᾶν Ὧε δὴ δάἀάϊιίοη ὈΥ ἃ 511} ἰαϊεγ μδηά. ---- 18, 7υ5ι 
85 Οἰάδβοη Ἵδίηβ νη Ποαγίηρ, α Μ|ίιαϊαηϊζα γα (6 ] Πρ Ὠϊ5. σοιη- 

ταὰς ἃ ἀγεᾶπι. ---- Α΄ εαξζε Γ΄ ὀαγίεν ὀγεα 7] ἴλε βρεοίῆς πιεδηίΐηρ οὗ 
τῆς ψογὰ τεπαεγεά ἔτοτῃ ἴῃς εοηίϊεχί, ἐαζέ οὐ ραᾷῇ, ἰΒ ποῖ Κῆόνη. 

γε ἅτε ρῬγοῦαῦϊυ ἴο ἱπιαρίηε ἃ τουπά, ἢδϊ, βατά- θα κΚεὰ δϑῇς-᾿δκε, 
{πη Πρ τπγουρῇ τῃ6 σαπῃρ {Π}| ἴἰ 5 ΠΚ65. τὴς ἴεηῖ δηὰ ἴυγηβ ἰΐ 

υρϑϊάς ἀονη. Τῆς ἴεηΐ ἰ5 [ῃ6 παῖιγαὶ βγη 0] οὗἩὨ 16 ποιμδὰ ; ἴῃς 

ῬΑγΐοῪ σα πηϊρῃϊ νοΓῪ ΜγΜ6}} τερύεβθηῖ τῇ ρεαβϑαηῖ. Α8 Ὀδιδν ἰ5 

ΔῊ ἱπίεπου σταίη, πΔΩΥ ἰπίεγργείειβ ἡπά ἴῃ ἴῃς ννογάβ ἃ βοογηίι! 

ΔΙΙυδίοη ἴο ἴῃ6 Ρονεῦν οἵ τῇς ᾿βγδϑὶ ἴα ρεαβδηΐσυ, ψῇο Ψψεγα 
τεαυσεδά ἴο εαἴίηρ ννῃδΐ ἰ5 ἤϊ ἰοοα ΟἹΪΥ ἔοσ δηϊπ)αῖὶβ. [ἰ 15 ἀοιυδι- 

(α], ἢοννανεσ, ψῃοῖθοσ τΠ]5 5 ἰηιοηἀ δὰ ; {Πεγα βθεθὴβ ἴο ἕνα Ὀθθῃ 

ἃ Ῥατγίίουϊαγ Κη οὐὗἨὨἁ ΘΑΙΘΥ Δ5ῃ-σακα οΥΓὁἨ ρτἀ6- Ὀτεαὰ (ΕΖ. 42), 
δηὰ τοὐμἤ τὰν Ὅς ἴῃ6 ϑρεοϊῆς ἤδπλθ (ὼσ ἃ σδκε οἵ ρεου ᾶγ βῆαρα 

ΟΥ̓ 50]1ἀἴτγ, νν ἢ ο ἢ ννα5 τηδάθ οὐ Ὀδγ]θυ πη6Δ!. --- 7} σα ιδ “0 16 “σπ1} 
ποῖ ἴῃς ἴεηΐ οὗ {πε πεδὰ οπίεῦ" Ὀὰΐ τμαὶ οἵ ἴῃς πδγγαΐου, οἵ, ρεῖ- 

Βᾶρ5 Ὀεζίογ, ἰῃ νίθνν οἵ (ἢ 6 ϑυπηθο οὶ] ομαγαςίεγ οἵ της ἄγεάᾶτῃ, ἴο 
α ἰοηῖ. Τῇε ἀεῆηϊϊε ἀπίίοὶς ἰβ ἰάἸοτηδιϊς ιν υϑεα ἰῃ Ηεῦτενν ἤθη 

Δῃ οΟὐ͵εοὶ ἰ5 πιαάθ ἀεῆηϊία ἴῃ τῆς ἱτηαρί παιίοη οὗ ἴθ βρβᾶκεσ ὉῪ 

Μ Πα 15 ἀοῃθ ἢ ΟΥ ἴο ἰΐ ἰῃ [Π 6 5ἴΟΥΥ. --- 4πώ οἴγεξ {,, ἀπὰ ἰἰ [6]], 

απα ἐμγπεά 1 πῤειας ἄστη, ἀπὰ τῇ 6 ἴδηι ἰὰγ ρτοβίγαϊἜ 7 ἴῃ νγογὰ 5 

Ῥηηϊεά ἴῃ Ἐοιηδη ἰεϊίετα ἀτὸ γεἀυηάδηϊ ; σοπηρατίβοη Ψ ἢ Οὅ, δηά, 
ἴῃ τῇς Ἰαϊίετ ἰηβίδηςθ, ἴῃ (α]5ε ἴδῆβε ἴῃ 38, 5βῇουν (μα τῇ 6 τὰ 

δῖοΞδ5ε5.--- 14, Ηἰξβ σοπηγαάα ἱπίεγργεῖβ ἴῃ6 ροτγἴθηϊ, --- Ζ ἐς ἐς ποίλ- 
ἐπρ εἶδε ἑλαπ τὴς νιόη οὐ 7 γαφ] τὴς ἰεχὶ 85, ζάέ σισογα οΥΓ ΟἸάεοπ 

ὁ ΕἸ, ]ος., Βς,, αἱ. 
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δόπ 7ρατὰ, “λα νισαπὶ 9 7εγαεῖ; Ὀσὶ [Πἰ5 5 ἃ ᾿ἰδίεσ δηὰ εττοῃθουβ 
ἰηϊετρτείδιίοη. ΤῊθ ὈδΙεΥ Ὀτεδα παῖσαι! τεργεβεηῖβ [36 ρ685- 

ΔΗΪΓΥ 8ἃ5 ἃ οἶδβ5, ῃοῖΐ δὴ ἱπάϊνίάυα! δπιοηρ ἴπετα ; ἴῃς ΗἩδοῦτενν 

Ῥῆγαβθε ττδηβίδιεὰ 2ὰε »πεπ 97 1 γαεί ἰδ Ἀπ  οστγ οο]]δοῖίνε ; ἀηά 

ἴι 15 βαγαϊγ Π|πεὶγ τπαὶ τῃ6 ἢτϑὲ πατταῖου πιδάς ἢϊ5 ΜΙαϊδηϊΐεβ ποῦν 
ὉΥ πᾶῖῃα ἴμε ἀεϊνοτεν ποθι Ὑδῆνεῃ ἢδὰ ͵υϑῖ ο4]16ἀ ἔτοτῃ τῃς 

βαὶ]. Τῆς νογάβ, τε “τυογα οἵ, ταῦ Ὀς οτρίηαὶ, Ὀὰϊ τῆοτα ῥτοῦ- 

ΔΌΪΥ 1Π6Ρ σοπα ἔτοπι ν.Ἶ, --- σα λας ρίυεπ ἐμπίο λὲς λαπά λα ἴση 

απ αὐ τὰς εα»:}} Οοά, ποῖ γαλευεή, ἰΒ Ῥτόρεσ ἴῃ ἴμε τηουἱῃ οὗ ἃ 
(ογείρῃοσ ; οἵ. 235. Απιρ!βοδίίοῃ ὉΥ πε δαἀϊῖοῦ τῇδ δε Ξυβρεοῖϊοά 
Βεγε δϑο. “έδαμ απ αἦ τε εανι 15 τεὰυπάδηϊ, δηά, οἵ ἴῃε ἴνο, 

ἴῃς οτάοσ οὗ ἴπε βεηΐθεπος ἰπαϊσαῖθβ ἴμδὶ ἴΠ6 Ἰα[οσ 15 οὐ ρίηδὶ ; ἰῖ 

ῖ5ο ςοττεβροηάϑ ἴο ἴῃς ἀεβοτίρτίοη οὗ ἴᾷς ρογίεηϊ (ν.3). “Μία ϊαπ 

απ 15 Ῥεῖῆδρϑβ ἔγοπι ἴῃ 6 βάπης μαπὰ νος ονεγ- 16 (ἢς ἤτοι Πδ]ῇ 
οὗ τῆς νεῖβε ὈΥ ἴδε ἱπβοπίοη οἵ Οἰάδβοῃ᾽ 5 ἤδῃης. --- 1ὅ. Οἰάδομ 
δοσερῖβ ἴῇς οἴηεῃ, τεζαγηβ ἴο ἢἷβ ΤΟ οδιρ, Δηἀ Ὀγδρᾶγεβ [ῸΣ ἂν 

ἱτητηεάϊαις διδοῖ. --- δυο γαϊα ἀΐνιεογ  ἴὰ Βοτπᾶρα ἴο ἴῃ6 ἀ οἰ Υ 
ΠΟ ρᾶνα [ῃ6 οἴη. --- ἢ " »ο»γ» Υαλευεά λας ρίνεπ ἐμέο γον» ἀσπαᾶ 

26 ἐα»ῃ οὗ Δ εαη. 

9. ΠΥΠῸ2 Ὑ5] ν.}} ςἔ, τ 5. 2610 (ποπ)03). --- 11. Ἴ Ὁ ΣΡΙΠ.] 2 5. 27 ΖεΟΆ. 89.18, 
ποτα παρ Ὀκ7 δ᾽ (80 πηϊοστηϊυ; βες Νουζὶ ἀπὰ 1,οὔζϑηο οὐ Εχ. 1.3}8). [ἢ 
705. 1} 413. τε ἴῃ πρητπρ οτάετ; βγη. ΟΠ (705. 418 Νὰ. 3280.82 Ὁ, 118). 
-12. ῬΌΡ;2 0550}] ἴδε νεῖ ννὰ8 ρεῦβαρβ βυρρεβίεά ὉῪ ἴῃς σοπιρατίβοῃ ἴο 
Ἰοουβῖς, σαὶ ἐράϊεα' (ανιὰ 1Δγ.) ἴῃ ἴΒε ρ]αΐη; ἰὰ 18 βοαγοεὶγ ἴο ὈῈ οοππεοῖοὰ να 

ἴδε 5εῆβς, " 4]} ἀροη, αἰίδοκ᾽ (ς. 2 Ρεῖβ.), [05.117 ἃς, (Βε., 585.» 41). -- “)}ὺῸ} 58ες 
οἱ 6"; οἴ. Οἰεβεῦτεομι, ΖΑ 7 ὙΨ,. ἱ. Ρ. 280 ἡ. --- 18. οὖς "] Οετξ ὅσ, βεύβαρβ 
πιεδηΐηρ ἴο Βἰπί ἃ σοπησχίοη υτἢ πον, οἵ. ᾽Α. Ετοιὰ (ῃς οοηϊεχῖ, ἃ τουπὰ 

(ἀϊϑἰκ-5ῃαρε) ςδακε οἵ ἰοδαί; (δ μαγίς Σ κολλύρα ᾿Α ἐγκρυφίας Ἐ, εμδεϊκπεγίεΐτς 

»αμὲς. Ὀγ 8. ροββί Ὁ]Υ ἃ ρίοββ ἴο ἴῃς τᾶγε ννογὰ, Τῆς Ἵοπ]εοίυτς οἵ Ο. Ηοβ- 

Ταϑηη 5 ἱηρεηίουβ, Ὀαϊ ἱπιρτοῦδοϊε: α εἰασὰ οὗ Δρλέίμρ᾽ αδοιρέ ἐδε σαΐες τυρρῖ 
εἰγοίίνρ' αὐοιαί ἐὴδ “απ (Ὀν τ τίν σογ, οὗ, ς8).5 Βατῖεν τναϑ ἃ σταίη οἵ ἱπίετίοσ 
νας; 12 Κι. 71 τᾶν ὃς ἴδκεῃ 88 δὴ δνεγᾶρε δβιἰπιαῖε, υνοσῖῃ δρουϊ Πα] 85 

ΤΩΟΒ 85 Ψμεαῖ, [Ιἱ ννὰ5 υϑοὰ ἴογ Ὀτεδά, δ8 ἴπ ἴῃς γηαςοί οἵ ἴῃς Εεαβὶ οὗ 

πϊεανεηεὰ Βτεδὰ, οξ. [υτίμες 2 Κ. 443 ΕΖ. 43 Το 69.138, αἰθο Ἐπ. 27 ἃς.; 

δηὰ 88 ργονεπάεσ (οσ (1μ6 Κίπρ᾽8) ἤοτβεβ, ᾿ Κ. ς (ΕΥ̓͂. 438), οἵ. ῥειαελ., 3» 
ἡ ΤῊ ΦΑΥΙΥ τἰπλεβ [15 υ8ὲ ἴοσ ἴοοὰ νν88 ννε}]- πίρῃ απίνετβαὶ; ἴπδπ 8 ἃ οἤεδρεῦ 

δηὰ σοάγβεῦ ἀἰεῖ ἰΐ ννγὰβ ἙὨεΗῪ σοπϑαπιεὰ ὈΥ (6 ροοσγεσ οἷαββθβ; ΠμΑΙῪ ἰΐ 

Ὀεσδτας δἰπιοϑὲ Ἔχοϊυϑῖνεὶν ργονεπάεσ ἔου ἃπίπιϑὶβ. ὅ86εε Ρ]ϊη., ». ἀἅ., χυἹ!. 72, 

δηιὶυ βϑπηαπι ἱπ οἰ υἷα Πογάξαπι. --- 74, ρᾷπετι εχ μογάθο απιϊψυϊβ υβιϊδῖαπι νἱϊα 

» ΣΝ ᾿ 
“ΟΡΙ". 
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ἀαπιπανίῖ, φυδάτίρεάδυπιαις ἔετε οἰδυ5 εβῖ. ΕἸ. 705., αρδ. ν. 6, 4 ὃ 219 (ου 

ἴτε ργεβεπῖ ραββᾶρε), μᾶζαν ἐδόκει κριθίνην ὑπ᾽ εὐτελείας ἀνθρώποις ἄβρωτον. 

ΤΏετε ἰβ ΠΟ τεᾶβοῃ ἴο ἰπίηΐς δαὶ ἰῃ οἷά Ιβγαοὶ ἔπε υβε οἵ Ὀαιευ Ὀτοδὰ νγδ8 

ἃ5 ταϑίτιοἰεά 45 ἰξ Ὀεοᾶπια ἱπ ἰδίεσ, ποῖ ἴο 380 ἱπ τῃοάεγῃ, {ἰπης8. ---- ἽΟΠΓΙΌ 

ΤΩΠΌ2] οἵ. Οεη. 329, τῇς βαπιίηρ βϑνοσὰ μὲ ἰυγπεὰ ἱπ Ἔνναν ἀϊτεσιίοη; ἵξ 

βεεηεὰ ἴο ὃς δνετγνῃετα. ΟἸΠΕΙΒ, 5 υρὶν ἐμὲ ουέν ἀπε οὐεν,, οὐ γολξέρηρ 

ΚΕ ἃ ψΒεεῖ, ψΗἰο ἢ βεςπιδ 1655 ἴῃ δοοογάδηπος ψἱὩ ἴἢς ἀϑᾶρε οἵ {πε νετῦ. --- 

ὕπνπ Ὑ] τὴν Οτεεῖς Μ55. δάὰ, οὔ Μή ΐαν»ε. --- 50] » ΘΈΨΩΜΟ 5} αβίεσ. 5. 
--τῦπκη 502} ἴῃς ἐαἶβε ἴεῆϑε Ὀείγαγβ ἴδε ρίοββ; ἴῃς ψογὰβ ἂζὲ νυδηϊτίηρ ἱπ 

(Ἐν 59. τι. 15. 5114 Ὁκ υῶϑ τινὶ Ὁ Μ] ὅεῃ. 47}8 (ὴ Π); νὰ νετρ (ρ(.) 
Απὶ. 384. γνῖ, ἴδε σοπίεπὶ οὐ ἴδε ῥγεσεάϊηρ τεϊδιίοη, ννμβαὶ ραββεὰ ἴῃ ἴῃς 
ἀγεᾶπι; ἔξει. ῥζοῃ. μετα ἴῃ Οτεεὶς οὐ 1,8ἴ ννε βῃβουϊὰ βανε ἴῃς πρυΐευ. -- 
ΝΡ ΘΝ] 5. σταγησηδίοδ!ν ἀεβηϊϊε, δηὰ ἴῃ ὑϑαρα τερυϊαιῖν ςοἰ]εοῖίνε, 26 

(δοάγ οὔ “πγαείἑίε νεϑε (͵ε ἐσγαε ἐσεῖς απησελα), 1υ ἃ. γ38 825 οδδ 2οϑ, 
80 11 5: πιῖϊασ ῬΏγαβεβ, σ΄. ὉοΝ ΘΝ 738 81 12}, 7}2}2 ΦῸΝ 2041, πυτητν ΤῊΝ 1610 
1 5. 155 2 5. 10}7.45Σ. 45. 46.208 2 Κ. 232 ἄς. ΤΏς ἀρρατεθηϊ Ἔχοεριίομβ ἃτὲ ΚΝ 
Ὅν" 70. 1οἱ, ))}0)2 ΦῚΝ 1 5. 412;" οἷ. Νὰ, 258. ΜΙ ἔπε πατλε οἵ Οἰάδοῃ 
2115 αἰδο ἴῃς ψογὰ 21π; οἴ, ν.39,--- 16. “ΡΟῸ] ἰῃ [Π|8 βεηβα οῃ]ν μεῖς, ἱδουρἢ 
“ϑὺ “τεοουηΐῖ, τεϊαῖς,᾽ 15 σοτητοῃ; οἴ, ΕΠρΊ. “ ἰα]ς᾽ ΞΞ “πυπιθετ᾽ δηὰ “ πατγαῖϊνε.᾽ 

--τὸν ΓΝ] ἐμέεγβνεαέίονε (80 ΟἿΪΥ πετα; 578. 79 δῃηά --- ἰαῖε ---- Ὑ9); 1Πξ, 

δε ὀγεαξένρ ο7 ἐΐ, ἃ ἴΤορε 5ἰταλϊας ἴο ἔπε “ 3ο᾽ υϊοι ᾿ ὀΐ δῃ επΐρτηα, ἄς. 

160-22. Οἱάθοπ᾽ 5 βίταίδϑϑι : Ῥαπὶο διὰ δίριηηςἅ οὗ [16 ΜΠ 4η- 

1068. -- Τῆς παιταϊΐοῃ ἰ5 τεἀυηάδηϊ δηα οοηΐυβεα. ΤῸ ΟοδιτΥ ἃ 
Ἰίσιιεά τοσοῦ σοηοθαὶθα ἴῃ δὴ δαιίμθη 8. ψου]ὰ γίνε Δ] οσου- 
Ραϊΐοῃ ἴο Ῥοΐῃ μαπάβ; ἤἢονν Οἰάδοῃβ τἤδῃ τηδπαρθα ἴῃ6 Βογηβ 
δεπίάο5 ἀοεβ ποῖ ἄρρεασ Κυξδῃθῃ τῆϊηΚ5 ἴηι τς ἰογοῆαβ δηὰ 

Ἶδτ5 πᾶν πᾶνε ὕδθῃ δήἀβα ὃὉγ (Π6 εαἀϊϊοτ. ᾧ Βυάάδ τεσορῃίζεβ ἴῃ 
ἴῃδτη δὴ οτρίῃαὶ δηὰ Ἵπαγδοιοσϑιὶς ἔδαϊαγα οὐ ἴῃ βίοσυ ; ἰῃ δὶ5 
ορίηΐοῃ ἰξ 15 ταῖμεσ ἴῃ6 πογῃβ, “ ψῃοἢ σοίὴς ἔτοτι [τς ῃο,᾽" {παι 
τῆ6 οὐϊοῦ πᾶ5 Ὀτουρμξ ἰΏ. Τῆς (ΟἸ]ονίπρ πατταῖῖνα, Πούνενοσ, 
ξἶνε5 Ρ]αΐη δνίάθπος, ποῖ οἵ βαϊζοσίὶ διπιρὶ!βοδίίοη, Ὀὰϊ οὗ τῇς 
αἴϊετηρὶ ἴο σοπιθίπε ὕνὸ δοοουηῖΒ. ΤῊΪΒ 8 ῥῬγι οιηδγ] Οἰθασ αἱ 
τς θερίπηΐηρ ἀπά επὰ οἵ ἴμε ραββαρε (ν.", ν.'. 5). ὙΠδ ἀουλ]ίηρ 
ἰβ ϑῃοἢ δ5 ἴπ6 πιοῦὸ ἰηἰτοάἀποϊίοη οὗ ἴῃς Πογῃβ νου ποῖ ρσοάυσα ; 

δηά [τ εσ, ἃ5 Κυδηθῃ σὶρ μΕΥ 5ανν, [ῃ6 Ὀἱονίηρς οὗἩ [ἢ 6 ΠΟΙΏ5 ΠΟΥ 

οοηβιϊζαϊε5. [6 ῥτϊηςίραὶ βἰταπὰ οὗ ἴῃ 6 παιταῦνθ. 8 ἢανε ἰουπὰ 

4 8εε γε. κιᾶι, «ὦ ἴος. Τς Ἔχχ. ἰπ Ἐν. ᾧ 290 α 3, ἴο ψῃϊο;; Ὁτι, 7.2.5. Ρ. 33, 
τοίειβ, ἂτὸ ἱποοῃοϊ να. 

ἀ διυάετ'5 ἐεχρίδηπαϊίίοη ἰ5 ηοὶ 58 5δλοίοτγ. 

1 5΄(ΟΆ, ὶ. Ῥ. 347. 
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ἃῦονα ἴννο δοοουηῖβ οἵ [ῃ6 ο4}} οἵ Οσϊάδοῃ δηὰ οἵ ἴῃε γαϊβίηρ οἵ 
15. σουηϊγγτηθη δραΐηθὶ Μιαΐδη. [Ι͂ἢ ἴῃς 5606] οὗ ἴῃς 5ίοσγ, ποῖ 

ΟἿΪΥ 755 Ὀυϊ 87 τεργαβεηῖθ ἴῃ ἘΠΟΙΩΥ 85 ἰῃ (}} ἤϊρηϊ.". Τῆς. 
ΒΟΌΓΟΘ ἔγοτῃ ψὨϊοἢ ἴῃ 6 Ἰαιίες 15 ἀθνοα 4150 ργθϑυτηδῦϊυ το] ἀ μον 
1πον ψοτα ρὰϊ ἴο ἢϊρης; δῃηὰ 85 ἔτοτῃι 8.5. 11 ἀοθβ ποῖ ἄρρθᾶσ ἴδδὶ 
πεν Πδά ρῥγενίουβὶυ βϑυβίδ θὰ δὴ δοῖιδ) αἴίδοῖκ, ἰξ πιὰὺ Ὁδ ἱηξεττεά 
τῃαῖ {πεν ἢδΔα Ὀδεη δἰασιηθα ὮὉγ ἃ βἰγαϊδρειη βυοῇ 85 ἰ5 ἀδβογ θὰ 

ἴῃ γ5 53, ὝΠμεβε ἰδοῖβ βἜεὴ) ἴο σοτηπιθηᾶά ἴῃ6 Ἀγροιμαβὶβ ἴμδῖ ἴῃ 6 
ἀταπηροῖβ ἀγὰ ἀετινεα ἔγοῦλ οὔθ βδοῦγζος, ἴῃ 6 ας δηὰ τογοῇδβ ἴσζοιῃ 

ἴῃῆε οἴμεσ. Τῇθ (ὈΥπΊεΥ τᾶν ἰῇ σοηδίἀθγαῦϊς ῥοῦ δ Ὀ ΠΥ Ὁδ 
ἀϑοιρεὰ ἴο Ε᾿; τῆ Ἰαζίαγ Ψ}}} [6 σοπλα ἔτοῃ 1. [{τῃς ἰαϊῖογ, 
85 ἴδοι ἰ5 ϑοῃηε γϑάβοῃ ἴο Ὀεϊϊενε,ἵ ἰδ τῃς βοθῆς οἵ δοίίοῃ, ποῖ 

ἴῃ τῆς ΡΙαὶπ οἵ [εΖτθεὶ, Ὀὰϊ ἴῃ (Πα νἱοἰηἰν οὐ Ορῇγδῆ, ἴμλ6 ὄὌχεου- 

το οὗ {Π||5 οτἱρίῃαὶ πηδβοθυντα ἰβ ΤΏοσα δαϑιὶν σοησεῖνα))}}6 ; ἴῃ 6 

7815 σου]ὰ Ὀε ἐετοπαα Ὀγ Οἰάδοπ᾽ 5 οἰδηβπιθη ἴσγοπὶ {Πεὶγ ἤΟΠΊ65 ἴῸΓ 
1η15 Ρρυγροβαε. Τῆς τεάδοϊου 85 υηϊϊεὰ [ῃς ἴνγο ἀἴνεγβε δοσουηῖβ 

ἃ5 Ὀεδῖ ες οου]ά, Ὀϊπαάϊηρ ἴπδῖὰ ἰοροίῃεσ στ οἶδιιθα5 Ὀοττον θα 
του οἠδ οὐ ἴπε οἵδε οἵ ἢΐβ ϑουτοεβ. Τῆδι ἴῃ γῇ ἢ ἴῃ ἱπιτηρεῖβ 

ΡΙΔΥ͂ ἴῃε Ιεδάϊπρ ρατῖ, Ὀεΐηρ ἴῃς τόσα ἀεί !θά, ξισηϊϑῃθα ἴῃ Ὲ ῬγὰΓΡ 

οἵ 5 ἔαῦτίο. 

Τὸ Εἰ πιᾶὺ Ὀς ἀϑβοτίρεά: ν. δα, θα [αῃᾳ 3614 ἴο {πεπὶ] 179. 184, δα. 194, θα. 320κα. 32. 
(ἔοπι πιπν 59») 9330 (πὶ ραγῇ) 55, 1᾽᾿ 5. ῃατγαῖϊνε, νυ] ἢ ἰ8 1658 σοταρίεἰοἸ 
Ῥτεβεγνεά, ργορΌΥ τὰῃ βοπιεν αὶ 85 (οἷον 5; [Ηπε ρανε {Πεπὶ, οἵ, {πε  ἴοοκ] 

ΕΠΙΡΙΥ ͵8τ8, δὰ ἴοσομεβ ἰπ ἴῃς ͵ατβ (ν.}60β.; δπὰ ἢε β8βαἰά ἴο ἴμεπι, ὅες ἔγοτῃ 
τις τ δαῖ ἴο ἀο, ἀπά ἀο Ἰ᾿ΐκενν8ε (ν.17.). [ΤἼΕῪ βυτγτουπάεα ἔπε οαπιρ; Οἰάεοπ 
ξᾶνε ἴδε 5'ρῃδὶ ὈγῪ Ὀγεακίπρ ἢἷβ )αγ (Ὁ ν.190β)}; Σ δῃὰ {πεν ὕγοκε [με ͵δγβ δηά 
δταβρεά ἴπε ἴογομεβ (ἢ ἴῃ {Πεὶγ Ἰεῖς παπᾶ, ἀπὰ ἴῃ τπμεὶγ τίρῃς {μεῖς σσογαῖς ἢ) 

δηὰ οτῖεά, Εοτ Ὑδῆν ες δπὰ Οἱάςομ! (ν.394β, 05), Απηὰ {Πεν βἴοοά 85 {8 εῪ γγετα 

διουπά (πε σϑιηρ, απὰ 4}} ἔπε οδπρ σῶμ ἀναὺ. Απαὰ {μὲν ἢεὰ (ν.31} το... 
(ν.2 ἴῃ ραγ). ὃ 

16. σίάεοη αἰνίάφδα ᾿ς άγες ἀμραάγεα μῖδη ἐπί λγες δοαϊες] 
τῆς οὐ]εςιϊ οἵ [Π]5 αἰνίδίοη νγὰβ ἴο τηδκε ἃ βἰπχυϊδηθουβ ἀεπηοηβίγα- 

τίοη ἔσο ἀἰβεγεηὶ 5ἰάες οὗ τῃΠ6 δῃοδιηριηθηῖ; τῃ6 αἰβροβιτοη 5 
ποῖ (υσῖμοσ ἀειδ!]εα. --- 4πα4 γμεγπίελσδαῖ ἠάενι αὐ τοί ἀογης, απά 

ἐνρηῤίν γαγς, σπά ἐογελές ἱππείας {ἠς 7479] τῇς ἤοτῃβ ὑγορϑΪΥ Ὀεϊοηρ 
ες δἰ 6: 205. Ὁ ὉΠλΑν τος το Σ : ξο εὐσρτδο τες 

9 Νοῖς τη, ν...δ; Κυςε. 1 5εε ἄρονε, Ὁ. 2οο. Ζ Εεοδϑβὶ Ὁγ Ε)ς. 
ᾧ ΜῈ τἢϊ15 διοπρὶ αἱ δῃ Δηα] γϑίϑ, οἵ, Βε., Ρ. χχίὶ, αηὰ Ὑνποκίοσ, ον ἰείαἠσολε 

Φυγεελεηφέν, Ὁ. 50 ἵ. 
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ἴο οπα νετβίοη οἵ (ἢς βἴοσυ (Ε), ἴδε 7415 δηὰ ἴογοῆεβ ἴο ἴῃς οἵδε 

(0) ; 8εὲεὲ αῦονε. Τὴε Βογῃβ, δηά ρευῆδρβ ἴῃς 7415 αἷβο, ἅτε ῥτο- 

νἱά δὰ ἴοσ ἴῃ νι (Ε}; 5εἜ Ἴοπῆγῃ. ἴῃετε ἀπὰ ποίε (Ρ. 203 (). Ἵπὲ 
815 616 υδ6 4 ἴο σοῃς68] ἴΠ6 ᾿ἰρῃϊ οἵ [ῃ6 ἴοτοΐ 65 {1} τῇ 6. Ι5γδθ "165 

μὰ ροῖ ἰπῖο ροβίοη ἀτουηὰ {πε σδπὶρ ; "' ἴῃε58ε ψεγε Ὀσόκϑη νυ 1} 

ἃ 51Δγ{Π πρὶ ογαϑῇ πῃ] ἢ νουϊὰ βουπά ἴο τ[ῃ6 ἰεττιῆεά Μιάϊδηιτε5 
Ἶκ6 τἴὴ6 οἰαϑῇ οἵ δτιηβ. --- 17, 18. Οἰάδοηῃ ἱπβίγιςϊς ἢϊβ τηθῆ. --- 

γον «λαΐ τές ονι γιό σπή α ἐϊξετοῖ» 6] Δῃ ἀπυβααὶ Ὀγεν!]οαιθηςε ; 
οἴ, οἷ. [Ιπν." της βᾶπιε τΐηρ ἰ5 τερεαϊθα ἰῇ σοϊητηοη ρῆγδβθ, σπα 
ας 7 ἀρ, 59 εὐαί γομ αν. ὙΠα656 ψογάβ ἀγα ποῖ προ ΔΌΪΥ εἀϊῖο- 

ταὶ ; Ὀεϑίάς τῆς ἀθδίαι θα ᾿ηβιγι οη5 ἴῃ ἴῃς (ΟἹ οννίπρ νεῦβα {ΠῈ ν 
16 Βυρετῆυουβ, ἀπά ν᾽ ψου]Ἱὰ σοππεοῖ το Ὀεῖίεγ ψι της 
Ῥγεοθάϊηρ [Γ 1ΠῈγ γα τα ἀννὰγ: ἤψλεπ 2 γεαεὰλ ἐς ομέρζίσς ὁ δὲς 
εανιῤ, 18 απαά ὀέρτυ α ὀέξασέ οπ ἀφ ἀογη,.. .. ἑάεπ γος αὐτο σἀσί 
ὀέρυ, δ᾽. τῆε ΜιΙάϊδηϊίε5, Ὠδαγίηρ ἴῃς ομάῦρε βουηάεά οἡ ἀϊβεγεηὶ 

51465 οὗ ἴῃς. σδῃρ, ψουὰ 6 Ὀεν]ἀοτεὰ Ὁγ [πε οχρεοίδιίϊοη οὗ ἃ 
β' ]!1Δηθοὺβ αἰίδοκ ἔγοπι βανοσαὶ αυδτγίοτβ. -- “πη σαν, 19» ΥαΆ- 

τοεὰ ἀπά Οἰάξο»] ἰπιτοάυσεα ὈΥ ἴμ6 δάϊῖοσ ἔτοπὶ ἴῃ86 οἴἤεσ πδτ- 
ταῖϊνε (ν.2) ; οὔβετῖνε ἴῃ ςοϊουτῖεββ, σαν, ἔοσ σάσιμδ. 

19. ΖΑε ὀερίπριῖηρ οΥ “746 »ιλάεϊΐε τυαίελ} τπε πίρῆϊ ννὰ5 ἀϊνϊἀεὰ 
ἰηίο ἴἤγες νψαΐοῃαϑ; ἴῃ ἤχϑὶ νψαϊος, ἴπ6 τοὶ α]6 ψαίοῃ, δηὰ τῆς 

τηογηΐηρ ναῖοῃ (1 5. 11). Ὑῇε ἀϊνίβίοη ἰηῖο ἔουγ ναί μεβ 
(Μδῖι. 145 ΜΚ. 653) νναβ δάοριεἀ ἔτοτῃ ἴῃς Ἐοιηδηβ ; 566 ποίδ. --- 

7Ζὴεν λαά ὀωΐ γμδ ῥοφίσα 17ὴ6 ρμαγιϊς] 7ετ. ςτἾ3 οἵ, 61, Μοτε 
ΡΓθοῖβα ποῖβ οὗ [ἰπηὲ ; ἰξ νγὰβ ἱπητηθα ἰδίου ἀῇογ ἴἢ6 ἴυχῃ οὗ ἴα 

ναῖοῃ, ποῖ (Ὧγ τοῦ εἰενθὴ ο᾽οοοκ. [11 ἰ5 ποὶ ἰητπγαῖοα πὶ τῆ 5 

νγ43 ἃ τα]εΐ ρσυδτά ; ἴῃε Μ|Ιαϊδηϊ65 πᾶν ποῖ ἢᾶνε ἱπουρῆϊ ᾿ς πδοθ8- 

ΒΑΤῪ ἴο ΚΕΘΡ ρυδτὰ ἀυτίῆρ τῇς δνθηΐϊηρ. [Ιη ν. ἰδῇ Οἰάδοη νγὰβ 40]6 

Ὁπούβοσνεα ἴο ἀρρτοδοῇ Ὡδᾶσ δπουρἢ ἰο ἴπ6 σἀπὴρ ἴο ἤδαγ {Πεὶγ 

Α}κ. } --- 4πη ὀέσευ μὰς ἡμεῖς, σπαά εριασλεα “ἦς γα τοὐτελ ἐἀεν 
λαά ἐπ τὐεῖγ λαπα] ἴῃς Ἰυχίαροπιτίοη οὗἩ [ῃ6 ἴννο οἰδιβεθ σοτῖτα- 

ΒΡΟΠ5 ἴο ν.Ὁ ; τῃε βεοοῃά ἴ5 ῥρσγοῦδοὶν ἀετίνεα ἴῃ 5ιιυβίδπος ἔτοπὴ 

] (Οἰάξοῃ 5πιαβδῃεὰ τς ὰσ ἢε με]ὰ ; οἴ ν.}48), θὰῖ [1 Πα5 Ὀδδη 
τποτουρην τεσαβὲ ὉΥῪ ἴπ6 τεάδεϊοσ ; οὔβεγνε ἴῃς σοπϑίτισοη, οα 

ΠΟ ἢ 566 ποία. --- 90. “724 δέγέε εο»πῤαρῖξε ἃ5 Βοοὴ 85 ἴῃ 5ἰρῃδὶ 

885: 7 πε, οάεγη Ἐρυρέίέα»οδ, τ86ο, ». Σ2ο. 

ἜΎΠΒεϑβε νεῦϑεβ, βονενεσ, ἅγε ῬΡγοΌΔὈΪΥ οὶ ἔσο! ἴῃς δάτῃε βουζος ἃ9 ν. 13, 

Ῥ 
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νμὰ5 ρίνεη, ἴῃς οἴδεῖ ἵνο ἀϊνβίοπβ Ἰοἰηεα (Πεῖς ὈΪδβὶβ ἴο (ἢοβε οὗ 
Οἰάδοπ᾽ 5 οὐγῃ σοπηπηδηά. --- 44 «ἀαήεγεα ἠἀς 747} ἴᾷα οἵμεῦ 
βιγδαηὰ οὐ τῇς παιταῖίνε (7). --- 4πα ἀεία πα ἐν 146 ἐογελε:} τῇς 
τοχὶ δα 5, τοίζά ζεῖ» ΖΥ λαμπάς, σπαὶ τοὐ τὰ τλεῖ» γίρἀξ, τὰς ἀογης τ 

δέσιν. ὙΤῊΪ5 15 οὈνίουϑὶγ Βαγπηοηϊβιϊο ; ἰξ 15 ἃ χυδϑιίίοη, Πούγενεσ, 
ψΠεῖθοσ τῃ6 εὐϊῖον δα δὰ ἰϊ 41} οὗ ἢἷ8 ονῃ σοησερτίοη, οὐ ψβεῖμοῖ 
ἢδ ΟΠΪΥ αἰϊεγεά δὴ οἱάδσ ἰεχί. 1, ἴον ζὰφ ἀσγγις ἐο ὀέρτυ, νχα 5ῃου]ὰ 
βυϊρβεταϊς χἀεὶγ “ὐογάς, ἰῃ6 πογὰβ πιρῃς θὲ (πουρῆς ἴο θ6 8ῃ 
οτἱρίπαὶ ρατγὶ οἵ ἴῃ παιταῖίνθ." Βαυΐῖ τῇς βγοσὰβ Οἷα πὸ ρατΐ ἴῃ 
τῆς τουΐ οὗ ἴῃς ΜΙαϊδηϊῖ65, 85 ἴῃ 6 δυϊποσ ἐχρι] ον 6115 α5 (ν.᾽,, 1); 

τῆε νογάβ ᾶγὲ 1ῃεσείοτε Ὀδίϊοσ αἴ υϊθα ΠΟῪ ἴο ἴῃς τααδοῖοσ. 

--45»ά «γίεά, ον γαλευεὰ απ Οίάεορ 7) 1.15 βεείηβ ἴο 6 {πε 
οτ σῖμαὶ ἔογια οἵ 1π6 νγὰγ ον (οἵ, ν.}8).7 ὙΒε νογὰ «δευογά "7 ἰς 

ῬΙΟΌΔΌΙΥ ἃ ρῖοδϑβ ; οἵ. ν. . Τῆς οδυ5ε οὗ Ι5γ8ε} 165 δραϊηβὲ ἐοσγείρῃ 
[οα5 15 Ὑδῆνε᾽β σᾶ ; δηᾶ ἢθ Ψῆο 5ιηϊ65 ἕοσ Οἰάδοῃ, ϑῃλῖοβ ἴοσ 

Υδῆνθἢ (566 ἱηιτοάυοσιίοη ἴο οἢ. 5; 68Ρ. Ρ. 134). [ἰ ἰβ ἃ ἢϊ5- 
ἴοῦο8] τη βαρ ρσεῃθηβίοη, ἤόννανεσ, ἴο ἀεβοτῖῦε ἴῃς οοπῆϊεϊ ψἱτἢ 
ἴῃς Οδηδδηϊϊαβ (οἢ. 4. 5) οὐ Μιάϊδηϊξεβ (οἢ. 6--8) ἃ5 ἃ τεϊϊρίουβ 
ΑΓ; δηά Θβρθοίδ!γ ἴο σομηραγα ἰΐ στ [6 γγᾶγβ οἵ 1514}. ἢ 

16. ον πφοφ] ἰεοβηίοαὶ ἴεστη ἴοσ αἰνίβίοπβ οὔ ἃ τα] ιτατΥ ἔοτοε; Ἂβρ. 
φοἸαπηηβ οἵ ραγίίεβ ἰοστηςὰ ἴο Ὄχεουῖς ἃ σοηςετῖςά δἰΐδοϊς οἵ βιγαίδρει; οδἕδ' 
Σ 5.11 11} 700 117, Ιἐ 15. ἃ βεοοπὰ δοουδαῖῖΐνε αἴεον ὕπὴ; οὗ 1 85. 1111 
(9Φ), (65.328 δ 117, 5. ὦ. --ς ΓΥΡΦ} 5ες οῃ 3227. ---- ΡΥ ὉΝῚ2] Ἴ 8 ἃ νε556] υδεὰ 
ἴο ἀτᾶν ἃπὰ σδυτ ψαῖετ, ὅπ. 2448: 1 Κὶ, 1884 ἘςοΪ. 126; ἴο Κκδερ πιδαὶ ἴῃ, 
1 Κ. 1η15:16. 80 ἱπ ΜΗ. ἔος βοπαυ, οἱἹ, θατὶεν, ἤαἴεβ; 5ες 1 ενγ, ΔΙ γΡό. ἢ. 

Ῥ. 293 (. [πῃ δ] οδβεβ νβεῖε νγε οδῃ ἔογπι ἃ ἡυρπιεπί, ἃ νεββεὶ οἵ βοπὶε 5ῖζα. 
ὉΣΡηῚ 2 Κ. 45 (5.59). -- ὅν 105} ἑογελες, ποῖ ἑανεῤε (Ὦ), οἴ. 1.545) βες ἴῃς ἀεβογὶρ- 
ἴοη ἰπ 4γωκά, 5.ν.; ἴ[ενγ, ἴϊ, Ρ. 517. Ὑβοιηβοη᾿β ᾿]Ἰυδίταϊΐου (Ζαρα σ»α 

ΔΒοοίβ, ἴϊ. Ὁ. 182): “1 πᾶνε οἴϊεῃ βεεπ (ἢς 5Π}|4}} οἱἱ Ἰατὴρβ οὔ ἴδε πδιϊνεβ 

οδγίεαὰ ἱπ ἃ ῥἰΐομετ οὐ βαγίπεῃ νεβϑεὶ αἱ ηἰρηῖ," 8 ποῖ δἵ 4]} ἱπ ροϊηϊ. -- 
17. ὙΡῚΤ 150 ἘΝ 00] ἰεᾶσγῃ γοὺγ ρατγῖ ἔτοπι πὶὲ ὮΥ͂ ουβεγνίπρ ψμαῖ 1 ἀο. 19 
τείετβ ἴο ἴῃς ἀπεχργοβϑεὰ οὐ]εοῖ οὐ ἸΝἽΠ; οἵ, 948. --τ ον Ν2 ὯΝ ΓΠ] οἵ, οὗ 

Οεπ. 50 705. 2182 5. 1η9 ἄιο. --- 18, ΤΩΠῸΣ Ὁ Γ12)20] ΓΊ2)2Ό δάνεγοίαὶ δοου- 
φαῖϊνε; οἵ. Ὁ 220 υ-ῶϊ, ΟΥ̓ [ἢ ἰπβίδποςβ οἵ ἴπε ρἷυγ. ἃ οοπβίἀεγϑῦϊε ρατῖ ᾶγὰ ἴῃ 
Ῥᾶβδαρεβ βθπεγα!ν αϑουϊδεὰ ἴο Ε; 5εε ὅεῃ. 35 4148 Εχ. 76 Νὰ. 1139. 81. 85. 224 
7υά. 212..-- γρδν τυ] ΘΟΡΎΜΝΟ ῥγβετη. ῥομφαία; 50 α]5ο (651, πὰ 5οπης οοἀά, 
οἵ ἸῊ (Όε Ἐοεβὶ) : οοῃίογπιαϊίοη ἴο ν. Ὁ; 5βεὲ ποῖε ἵδμετζε. --- 19. φὺν ΠΝΌΥ] 
τεδὰ ΨΙνῚ νον; ἴΠε τίς δἼοοϊἀθπία! ἢν ἀτορρεὰ δἴϊεγ ἴῃς ἤπαὶ "1 -- σΝῸ 
ΤΣΣΠΠ, ΠΟΦ ΝΠ] οἵ. 1ϑτ. 219 γύρον σιν», ἔχ, 1425. 1 5. 1111 Ἴρ 35 γοθν, 

Φ8Βυ., ννίποκίετ. ἘΒυ. Ὁ Βαείῆρεη, ϑεὴνἄφε, Ὁ. 206 ἔ, 
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ὙΤΒε »πἰαίαΐε τυαίελ ἱπιρῖϊε5 ἐδαὶ ἴῃς πίρῃϊ νας ἀϊνίάεἃ ἱπῖο ἴἄτες, ποὶῖ ἔουτ, 
Ῥατῖβ. Οη [μϊ5 βυδήεοϊ Ξες ϑεγαζλοί, 35. ---- Ὁ ὈΡΠῚ ἽΝ] ἽΝ τεβιγίςεῖνε; ἵμεγε 
μαὰ Ὀεδ πὸ ἔΐπης ἔοσ δηυτπίπρ ποτε; οἴ. ὅεῃ. 2789 20 }»" ΜῪΣ ΝΣ ἽΝ, ]άοοῦ Βαά 

ῬΑγοῖν ζοπς οὐ; 866 αἷδοὸ [υἀ. 223, ΤΒς ψοσὰβ ἃγὲ ππάειβιοοά ὉΥ ποῖ ἃ ἔενν 

οἷάεν ἰηϊεγργεῖοιβ ἴο τεΐες ἴο Οἰάδομ δῃὰ Ηἷβ τῆεῃ: ἴδεν μδὰ Ῥασεῖγ τουβεά 
ἴδε συλτάβ (.6. Βαὰ τεδοβεὰ ἴδε ἔπσίμβεβὶ ουϊροβὶβ οὗ ἴῃς ςατρ), ρθε ἴπεῪ 
βουπάεά; 50 68 κ). 5 5, [1Ὰ., ΟἸεσ. (Ὁ ἐπ 1815 ϑεηβε, αεη. 495 ΝῸ. 249). -- 
“Ἢ ὈΥΊΣΠ γ10)}} γ0) ΚΑΙ, 7ετ. 2233) (» 6); ΡΙ. 7ετ. 4813 Ῥε, 29 ἃς, Τῆς ἱπί. 

ΔΌβοὶ. οοππαΐπρ ἃ βηΐϊε ἴδηϑε, 1 5. 238 Οδη. 4148, Κοοτάβ, ὃ 28ς; Εν;. δὶ 351 ἐ; 

( ε5.35 ὶ 113,4. 5. Τε οοῃδίγυοξίοη 5 πιοσα σοϊηηοη δηά ἔγεευ ἴῃ ἴδῃς ἰδῖεσ 

Ἡϊοταΐατε. --- 30. Ὁ Ἴρ52. . « ὙγῪΠ.}} ἴῃ ἴδε οὔψίπαὶ οοπίεχε ῥργοῦδοὶν, ἀεί ὁ» 
“ο, ἐεῤί, ἃ5 ἴῃ ν.δ; ἴῃ ἴῃς βεπβε οἵ ἴδε εἀϊΐοτ ψῃο δά εὰ ἴῃς Ὁ] ον ίηρ οἶαυβε, 

ἐγ α:ῤεά, Νοιῖϊος ατίμες ἴῃς ομαησε οὗ οσοπείγυστίοι; ἴῃ ἴῃς ἤγβὶ οἴδυβε 2, ἰπ 

ἴδε ϑεοοπὰ ἴπε δοο.; »ῬΣ" αἰβὸ οοσπιεβ 'π ἰατα γ δίτεσ 411 τῆς δ᾽ οννίης αἰτεδάν 
ἄοῃε (ν."9. 334), ψῦθν πε 2] ποῖ εαυϊναϊεπε ἴο ἃ ρεηϊξινε, σήσαξες 
“ον»εἰκἐ εἰ Οεαξομὲς (Ἐ., [Δ᾿., ΕΝ., Ὀτυβ., ΟΙετ., (αβ85., Κίεϊ,, α].). 2 ἰβ 

ταῖμεν δὴ Ἂχοϊδπηδίοσυ βεηΐεπος οὗ ομς τρεαρεσς (Ραυ!, γἡμπείῥέομ, Ὁ. 104), 

ῬΙΟΌΔΌΪΥ Ῥβγοδβοϊορίοδὶ ρῥγεάϊοδῖς (οὔβεσνς ἴμε ἱπάειεσηγπδιίο); οἴ. («5.3 

8 147, 3: 

21. 4,4 τλεν εἰοοα τυλεγό ἐλδν τυονε] 1ἰϊ. σαελ »νιαη ἐμ ἀὲς ῥίαεε; 
οἷ. χ 5. 145. ὙΠαῪ αἰά ποῖ πιβὴ ἴῃ, βϑνοσὰ ἴῃ μδηά, Ὀὰϊ σειηδίηθά 

85 ἴΠΕΥ ψεσα, ψανίηρ {Πεὶγ ἤδγίηρ ἴοσομεβ8 δηὰ βῃουϊίίηρ [εὶς ψψᾶγ- 
ΟἿ. Τα τοϑῖ οἵ ἴῃ νϑῦβα ργθβϑθηΐβ σοῃβί ἀθσδῦ]α αἰ ου]γ, [που ἢ 

τῆς πιρδηϊηρ 5 ὈΪαΐη δηουρῇ. ΤὨΘ ἢτγϑι νοῦ, σὰ 26 εαρῃβ γάρ, 
8 ποῖ υϑι.α] ἴῃ 56η86 “συ ἄνᾶν, ἤδε,᾽ δηὰ ἱΓ 50 ἱπίεγρσεῖβα 15 δῇ 

ὑπηδοσβθάσυ δηϊοἰραϊίοη οὗ ἴῃς [Ο]]οννίηρ, 2.4») 3:4. ὙΠῸ τεπάσυ- 

ἴῃρβ8, Ἰοοῖ το “λον ἀδεῖς, οὐ γαϑπ ἐσρείλεν, ἅτε ποῖ βυβίαίπεά ὈΥ υϑᾶρθ. 
Ῥεσῆαρβ, ὈῪ ἃ βρῇς οἤδηρε ἴῃ ἴτῃ6 Ηφῦτεν, ἴῃ τοχὶ βου θ6 
εἰηεηάεά, αὐ ἠάε εαρῃ σιυοζε, αμα 24) “ο΄ μῷ α τοι εν} ἀπά 
Μεά. Τῆε νετὺ τπϑη δά ἀβ δὴ εἤεοϊϊνε τους ἴο ἴῃς ἀεβογριίοη 
οἵ τε ηἰρῶϊ δἴδγηι. --- 22. Απα ἡλεν ὀέσεν “6 “άγεε ἀωηπάνεά λον» 
τερεδϊθα Ὁγ ΚΕ, ἴο ρῖνε ἴῃς (ΟἸονίηρ ἀδβοσγριίοη οἵ ἴῃ6 ρδηὶς ἴῃ (ἢ6 
ΟΔΙῺΡ [πε βᾶπ|Ὲ σοπηδθχίοη ἡ ῖο ἢ ἰδ ΟΥΡΊ ΠΑ μδὰ ἴῃ Ε' (ἤτον 
ἴῃς ἤσβι ψοσάβ οὗ ν.3). ---- Ἰτηιαρίηἰηρ ἴπαὶ ἴῃ Ι5γαθ} 65 Πα ταϊκθη 
τῇε σατὴρ ὉΥ 5υγρτίβα, δηὰ ἴῃ ἴῃ6 τηδάηεϑβ οὗ ἔξαγ εαοῇ τῃϊπκίηρ 
ἢἰ8 οοἸησαάβ ἃ ἰοειηδῃ, ἱπεὺ τὐτηοὰ τἢεῖγ ϑινογάβ ἀρδαίπϑὶ βοῇ 
οἴδεσ, δῃὰ ἴῃς ρηΐς θεοᾶπιε Τοοπιρἰεῖα. --- γχλτυεὰ ε΄ ἐαελ »ιαρ"ς 

τσογα ἀραίποί ἀΐς εογιγαά)] οἴ. τ 5. 14. 2 Κα. 453. (Ὦγσ. τοῖἷ. 
--ΎΤς ἀϊτγεοϊίοη οὗ ἴῃς Πϊρηϊ 15 οὶ τηδάς οἰδᾶσογ Ὺ ἴπ6 τὰι]- 
ἘΡΙΙοαϊίοη οὗ παπηθ5 ἴῃ ν. Ὁ, ἰὴ νοῦ τῆς [ιβίοη οὗ ἴνο βοῦγοαβ 
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Β 1. ὕξ τε ΖΞ: ΤῸ τῶὃ-Ξ -ἴ Ξς Ῥῦσεες. πστθοὶ ὅτε ποί 
«ετιδξὶτ ασπὶλ ἘΤΎΗ τ Ξ ΣΙ κε :Ξὲ Ε τεζεεςεηξεὰ τἴδὲ 

δε ὔρετες Ἂς ἸΠΙΞΞΖ ὩΞ 72 ἸΞΣΤΤΩΣΞ τῶρ [τ ῶεῃ τΑῦςυ, ἴῃ 

πε. 8 ἸΣΕΥ ἅτε τοτεσοςς κεν ὃπ τῷ Ἐξοσασσες. [5,5 οἂγ βαγ- 

τος δῖγυσε τξε «εξ οἵ τῶῷξ 2ετοται ὅθε σοετεςς, τε πος χ] πδίογαϊ!ν 

βες ελτιπετὰ ὕτ τὴς τὸ τοσῖς ΕἘσκα Ξρευξοτα τὸ τὰς ΟΥδ ΕΣ σῆς 

οἵ τἰῶῪς [-Ὑτἴλρ. π’|ςτἢ ἀεξεετνῖς ἔΞτο Ξ ἔτι δχὼν ΕΣγδῆ. 

Ετωτα τῶ}ς ἀβετεῶας οἵ ε"οαεγκτα τὰ ΗἩεξξγεν, τὸ 5. ῥτόθαθὶα 

τλδς ϑέγεσγαλ 5 Ὡος ἀετιτεα ἐγυτ τῶς ϑῶσπιε βοῦς Ὧ5 βεδὲ- τἀλζαλ. 

21. το το ἜΤΟΣ τξεἐ τοτὸϑ πε τοὶ 2. Ἐλτε ἴῶς βατος τα ὑςςτῖ; τἱζ.» 

τς »έυ ππες “58. ΑΔ. Οὔετ. δ... τῆς ΚεςΞ:9 ὍΣ τερεςϑεσιῖς δὴ ἴπῖεσ- 

Ῥτειλῖν αὶ π|::} πεδὸς ὅὐξεναῖς τσ τῷ: “τ΄ τε οὐ Βο(Σ τὰς [δοὲ τετῦσ: ἴδεν 

5.,.152 18: πδιτ-ετν δὶ βὰς τ επι τὸ Ξξχξτ ἈΝ, τὸς δεν Μ ΣΣληνο5) αἸοὰ 

Ὁ) φᾶνε τρεῖς ρυνῖ5 [1]. 63, Βε. -- Εος “πὶ] τς} επνειὰ γῦπ, “ὦ δὲς 
ἀνε β στσέξ; φες δλῖ»υυς. -- στοῦ τσ τὰ αὐσσαα, τλτοξὰ ἃ στεδὶ σστ, Δι. 4᾽ 

]Ις. 15 ε(. Η“5,5᾽ “Ἕ,, Κι, 5:8-. Οῇεσ. Βε, ἃ]. Θ ἐσήμαναν εαὶ ἔφεγον, ὑευῦ. 

φυχηεὴ ἴδε τεῖγεδε “Κα, 51}. δὶ." --22. τσ ετ τυ τς τοῦ Ἵ] τθεθε 

π΄τὖ5 δῖε 82.1 ἴο ᾿σπεῖγας: δέκ ἀνσν ἐς ξἄσεε ἀππαίνεα ἄστη: σῖτος πὰς 

Ῥτοταΐπεπος ἴο ἴδε ᾿πσίσαποεηῖς. 722 Ζἔσεέ ἀκπιΐγ οἱ ἄστα: τοππώρα (ΘλΊῈ0.) 
ἰς ἀγαίηφδε ἴῃς πτᾶρε οὗ τῃε τετ. δεῖν πκεῖν τὦῃς κάϊτος πτοῖς τικξῦ τὸϑ 

ΤΣ συ, ἀς “ἀσες ἀμπανεα ὀέετν “ἀεὶ ἄσςσπς (1 ς. ς. δος. ἃ5 ἴῃ [ετ. 4 ἃς.): 

{Π}5 οοποίγαστίση ταρῃϊ σαοιΐν ρὶνς τϑε ἴὸ πιϊϑαη ἐετβέδη ηρ, οἰπος ττοῦσδουῦϊ 

δε ρδαᾶρε ἴῃε νετρ '5 σοηϑίγαςε να ἢ 2. --α ἼΣΤΞ 5221] ν δος άφηῖδιν τερεδιςὰ 

ἔτωτὰ ΥἼ753. ϑ0ςἢ οᾶφες δτε οἴξεῃ εχρίλιπεά ἃ5 ἱποΐληςες οἵ γ εχρὶἰςδλῖνε, εἴ 

φιίάσνι, ἘΜ ἢ μο ὁ, 828. «ν. --- Οτδε ρίλοες Βετε πλδιιςὰ, “δε - νεελοίας, 

τῆς δίπῃρίδςε οὐ ΕἸῖϑμα (1 Κ. 1915), νι, ἰπ ἴμε ϑυβίετῃ ἰηϊγοάποςά ὃν 5οἷο- 

τοῦ, ἱπο! ]εἡ ἴῃ ἃ ρτείεςϊαγε ν᾽ ΒΙ ἢ εχϊεηάεα ἔγοτη Τδάπδος δπὰ Μερίἀἀο ἱπ 

δε ὑτεδὲὶ Ρίδιπ, ὃν [εζγεεὶ δηὰ Βεῖἢ-9μεδη, ἱπῖο τῆς [ογάδη ναὶϊευ. Επθεῦ. 

(Ο.51͵, 227ες οἴ 9711) 5υρρεκῖϑ ἃ υΠΠ]ᾶρε, Βηθμαελα, [0 πι. 5. οἵ ϑονίβοροῖϊὶς; 

ἀου}ῖ]ςδο πὶ ἴδε τηοάεγηῃ νδάν δίῃ. ΤῊϊΘ πᾶπις, βονενυεσ, 15 ρίνεῃ ὉΥ 

πε ννᾶγπὶ βδὶ βργίπρ ἰπ ἴ8ε ϑύδαγ," δπὰ ἢδ5 ποιμίῃρ ἴο ἀο νυ Με δι. 

Τῆετε ἰδ ἐνεη ͵ε65 στουπὰ ἔογ (ζοπήετ᾽Ξ ΙΔ επιϊβοαίίοη οὗ Αδεἰ- τὰς ΒοΪδἢ ἢ ἴΠς 

πείῃρθουγίης ᾿Αἴπ Ηεΐνεἢ (ὅϑνεεῖ ϑρτιπρ).  «δεγεγαλ ἴδ ζοπηη ὨΪΥ κυρροπεοὰ 

ἴο Ῥε πιϊδυ τεη ἴον ϑεγεάδῃ (1 Κα. ε135), ᾧ δηὰ τβε ἰδιῖεσ ἴο ὃς ἴπε β5ᾶπὶ|ὲ δ5 

φαπθδη (1 Κ' 412 γι6), ψ τῆ ὙΠ ἢ ἰδ σεαπιβ ἴο θς ἰἀεπιβεὰ ὉΥ̓͂ [ες οὨγοπίοϊετ 

(2 (ν. 417). ϑαγίδδη ἱς ἴο δε Ἰοοκεὰ ίοσ, ποῖ ἴῃ νἱοϊπιῖν οἵ Βεῖἢ -βῃεαη, δυϊ 

πεᾶγ Λήδπι (05. 316), 1.5. ργοθδῦ ἴπς πιοάετη εἀ- Πδιηΐεἢ, σσθετε ἴΠε πιδίῃ 

τοδή ἢδας “ουρε}ε55 Δ] νᾶγ5 σγοββε ἴμε [ογάδη. ΤΉῊΪβ ἰ5 ςοπῆτπηεὰ ὃν 1 Κὶ. γ66; 

δε Ὀγοπζε οαδεπρβ ἔογ ἴῃς ἰεπιρὶς ὑγεγα τηδάς ἰπ ἴπε [ογάδη αἰϑβίτιοϊ, αὐ δὲἊ 

«γον ((οτὰ) ο7Γ άανιαὰ ὀείσεεε ϑμεεοίά αμπα ϑαγίλαπ (τεδὰ 2703 

4 Βοῦ,, "243, "1, Ρ. 306 {.; 5. Μ9}. Ἡεπσιοίν:, ἰῖ. Ὁ. 226. 
55}, Μενιοίνς ἰἰ. Ὁ. 231, Ο. Α. ϑηνί, “7252, ὥεοσν. Ὁ. 58:1. ΤΘ Σαρειρα. 
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πΟῚΝ[Π] ἕος ἴδς πιεαπίηρἶεβ8 Π2}03). Τῆς ϑυςςοίῃ οὗ τ Κ. γι 15 ἴδε ποὶ 
"Αἴ δϑ.ϑδφαξ, δρουΐ 9 πὶ. ἔγτοτι Βείβᾶῃ (ΕΟΡ., 9. ΧΑ, 1], 309--312; δπὰ τηδῃγ), νυὶ 
15 [με βᾶπῖς ρίδος παπιεά ἴῃ αςῃ. δῃὰ [05., εαϑβὶ οἵ ἴῃς Ἰοτάδῃ. ΠΩ της 1ὰἀ. 86 δ 
δαπηϊγδὈΪΥ ἀστεςεβ; δηὰ νγγὲ 5881} ρσοῦδοὶυ ποῖ εἰ ἴῃ βου προ ΠΣ [πἀὰ. 73 
ἴο ἴδε δυΐμον οἵ 838. (7). Α5 Αδεὶ- πε μοϊδὴ ἰβ παπιθὰ νυν ϑαγίμδη ἴῃ τ Κ. 413, 
1ξ αἷβὸ τηδὺ σοπῖς ἔγοπι ἔ Βεγε." Τῆς ἰθεπεβοαϊίου οὐἨ ϑαγίμδς (1...) σἢ 
Οὕγῃ ϑαγίαρει (Ταῖπι. μ3 55), ἴῃε στεαὶ Ἰαπιάπιδεκ οἵ ἴῃς [οτάδη νδ]]εν ( απ 

ἀε ΜΝ εῖϊάε, Κποῦν., Κε., 8].), 15. ποῖ ροββίδ]ς ([)].). --- Θείλ-ἀέμαλ, ΟὨΪΥ Βετε; 

δμαῖζα, οἑ Ε. τι. ΝΥΝ. οἵ Βείβδῃ δπὰ δϑουὶϊ 6 πι. Ε. οἵ Ζεγϊπ (Κον., 8.ΧῈ, ἰ. 

Ῥ- 356) 5 πυυοἢ ἴοο ποᾶσ ἴδε βυρροβεὰ βοεῆς οἵ ἴδε βυγρτῖϑε. 7 αὀδαδᾷ αἶβο ἰβ 
πηκπονγῃ. Τῆς παιγαῖϊνς ἴῃ ν.28, βοννενοσ, βιρροβεβ ἴῃδὶ ἴπε ρίδοες ψεγε ἴῃ 

τὰς νδ]]εν οἵ ἴδε ]ογάδη, ἰονγασὰ ἴΒς πιά α]ε οὗ ἰΐϊ5 σουζβε. 

238-25. ΤῊο Ρυχευϊῖ; ἀθϑί οὗ [109 οἰἱοῖβ. ---- ΟἸάδοη βυπη πη οἢ5 

οἴμες {πῦε5 ἴο ρυτβια (ἢς ταϊγθαϊίηρ ἔοα. Αἱ ἢϊ58 διά άἀϊηρ ἴῃς 

ἘΡγαϊπηϊῖεβ ροὺσ ἄονῃ ἔτοπι [ἢδὶγ Ὠἰρῃϊδη 5 δηὰ ἱπίθγοθριὶ τῆς 
Μιαϊδηΐτεβ ἴῃ τοῖν βίρῶϊ ἄονῃ (6 Τογάδη νά]]εγ. ὍΤμε ἴνο οἰίείβ 
ἅτ6 οδρίυτεά δηὰ 5ἰδίῃ. ---- ὕ εῖβα 5 15. δῃ δαϊτογίαὶ δά ϊπίοη ; ν."" 5 
μι 81:3 ἔοττὰ [ῃ6 οἷοβα οὗ ἴῃς πατγαῖίνα οἵ Ἐ.. --- 33, 72: γιό οὐ 
7 »γαε7] αἱ! ἴῃς. τηθῃ σάρδῦϊα οἵ Ὀθδγίηρ ἃγΠΊ5. --- Δἰαῤλλαζι, “λέν, 

απ αὐ απαςεοἀλ] ἴῃ 6 πηθὴ οὗ 1Π686 {Π065, ἢ ΖΕΌυ]υη, μδἀ δο- 
εοταάϊηρ ἴο 655 Ὀεδη γαϊββά δ (ἢ6 Ὀεριπηΐϊηρ οἵ ὨοβΕ 1165, ΟΩΪΥ ἴο θ6 
ΒΌΓΏΓΊΔΙΙΥ ἀἰπηηβεὰ (755). Νον, Ὀεέογε ἴῃ οου]ά Πᾶνε γεδομθά 
τῃοῖγ Βοπηθϑ, [ΠΟῪ τὲ οδ᾽]δαὰ ουῖ ἀραίῃ. Ἐνεῃ ἱξ νὰ βεὶ 635 δςίἀα 
85 Δῃ δχαρρεζαίίοῃ οὗ ἴῃς τεάδοίογ, ἴῃς αἰ Πσυ ΠὙ ἴῃ 755 15. ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ρᾶτὶ τεπιονθά. Ναρῃῖδ]ϊ δηα Αβῆδσ ψετε ἴοο γοποῖθ ἴο Ὀ6 οἵ δΔηΥ͂ 
56 ἰῃ 5υςἢ ἃ ρυτϑυῖ,. 41, απασολ τᾶς εαὐεα οἱ απά ῥμγεμεαῖ 

“Μιάίαη (εἴ... 477), νουἹὰ ποῖ θὲ ἐχροβεὰ ἴο τῃϊ5 οδ)εοϊτίοη ; δυΐ 
οσδηηοῖ δε ῥατὶ οὗ [Π6 οτίρίπαὶ ἰοχῖ ; ἴοσ, ἢσϑβί, ἰϊ σοῃηῆϊοϊβ ψ ἢ 6 55 
δ 5; βεοοῃπά, ἰῃ 8', ψῆετε Οἰάδοη 15 θεγαϊθα ἴῃ βυςῇ ἃ πηεηδοίηρ 

ἴοπε ΌΥ ἴῃς ΕΡὨτγαϊ τ ε65, [ἴ 15 ρ᾽αίη [δὶ ἢ6 ἢδ5 ηοΐ ἴπ6 νῇο]ς τσὶθα 
οἵ Μδαῃδββεῇ αἱ ἢἰβ Ὀδοῖκ. Τῇα δηΐίιγα νϑῦβθ ἰ8 1πεγείογτε [ἢ 6 
δααϊίοη οὗ 4 τεάδοϊοσ. Τὴ ἔογπι οὗ ἴπ6 νϑῦβθ, σι τς δηῖο- 

Ροβίἄοῃ οἵ [πε οδ)εοῖ, 4π4 γιδεςφρρογς ἀδ φδρξ, 15 ἜΧΘΟΙΪΥ ἴῃ 6 58 Πη6 
85 ἴῃ 6 . --- 24. Οἰάξοη 5Ξεηἀβ τηθϑβθηρεῖβ [Ὠτουρῃ ἴπς ΗΙρ]δηας 
οἱ ΕΡὨγαίπι, δἰἀἀΐηρ ἴῃς {π᾿ ϑλθη ἢμαϑίεη ἄόνσῃ ἰηῖο ἴῃς Τογάδῃ 
νΔΠ]ΕΥ δπὰ οαΐ ΟΗ͂ ἴῃς τεῖτοαϊ οὗ ἴῃ6 Μιαϊδηϊϊε5 ὈῪ Πο]ἀϊηρ δραϊηβὶ 

4 Τῆε ἰεχὶ οὗ σ Κὶ 413 [5 ἴῃ ἀἰβογάδτγ, “411 Β ἢ - 5 δα ὑῃο ἢ ἰ5 Ὀεδίάς ϑαγίῆδῃ 
Ῥεΐονν } ἐσγεαὶ "5 οὈνίουϑὶν σοτγαρί. Νὸο ΟἹ. δυΐπογ οουἹὰ πᾶνε ἔδει 11 πδο β5 ΔΙ 
ἴο ἀεβοσγίθε ἰῇ ϑυοῦ ἃ νγὰν ἴῃς 5ἰτϊυδίου οὗ Βεῖῃ-ϑῃεδη. 



214 ΤῦῦσΕ5 

ἴδοτα βοῖῃα οὗ ἴῃς 5ιτεδτῃβ πῆ οἷ [ΠΟῪ ταυϑὶ Ρᾶ58. ---- δεῖς “6 τυαξεν. 
ἐσωγεος ἀραΐμεί ἥάλένι, ας αν ας δεζλ-δαγαλ] «οἴ, 355 τγχῆ, ὍΠῈ 
ψαιϊοσοουγβαβ (τ. τυσίερς, οἵ, τυαίεγς 97 ἡερίαάο, 5.5) ἃτὲ ποῖ τῇς 
οσάβ οἵ ἴῃε ]Ἰοσάδῃ (353 125), Ὀυϊ ἃ ϑβίτεαπὶ διηρίγίηρ ἱηῖο (ἢ 
7οτάδῃ. Τα 5ἰῖε οὗ Βειῃ- θαγδῇ ἰβ ἁρκπονῃ ; ἴῃ δὴ δἴζετηρί ἴο ἢχ 
τῆς ροβιοη οὗ ἴδ6 βίγεαπι γε ἢᾶνθ ἴο ὃ6Ὲ ρσυϊάεα Ὁ ρεπογαὶ οοη- 
5 ἀδσδίουβ : ἢγβῖ, ἰδ τηυδὲ βᾶνα ὅθ ἰᾶῦρα Ἔἐπουρῃ, ψἤεη μεϊὰ ὉΥ 
8ΔῺ ΘὨεΙΩΥ, εβεοϊίνε!ν ἴο 5ἴῖορ ἴῃς ΜΙαϊδηϊεβ ἴῃ {πεῖ Ηϊρῃῖ; 

βεςοῃά, ἴἴ τηυδί Ὀς ἕᾶγ δῃουρῇ βουτῃ ἴο γίνε ἴῃ ΕΡὨγαϊπηο5. {ἰπ|6 

ἴο ψεῖ ἴῃετ Ὀείοσε ἴῃ6 Μιαϊδηϊϊεβ. Τῇδβα οοπηαϊοη5 ἅτε Ὀεϑὶ 
ταεῖ Ὁγ ἴῃε νὰν Ἑατγ'αἢ, ἃ βεσγεῃηΐδὶ βίγεαγῃ, ψῃϊο ἢ ἴῃ ἴῃ 6 βρτίηρ 

5 ἱπηραβϑδῦϊα δ ἰ[5 τηουτῃ," 858 ἃγα αἷἰϑο ἴῃς δάϊδοθηΐ ἔοσάβ οἵ ἴῃ 6 
7οτγάδη (Πϑμπῖθ). [ἢ ἴδε ἴοηρος οὗ ἰαηά Ὀεΐνεεη ἮΝ. αι δηὰ 
τῆε ]ογάδῃ ἴῃς Μιάϊδηϊε5 νου]ὰ Ὀς ἰῃ ἃ εὐ ἐδ σας, νὮδτα, ἴῃ τ οἷσ 
ἀϊϑογάεσ, ἀεβιγαοϊίοη νγᾶβ ἱπαν 8 0]6. ΕἾΠΑΙγ, ἴῃς τοαὰ Ἰεδάϊηρ 

ἄονη τηϊ5 Ῥνδαγ ἔτοπιὶ ἴῃς Πἰρη]αη 5 ἴῃ ἃ 5Ε. ἀϊγεσοη νου ὃς 
ἴῇε τηοβὶ δἀνδηίδρεοιυβ ᾿ἰης ἔοσ ἴῃς ἘΡὨγαϊγηΐτοβ ἴῃ {Πεὶγ τηονεπηθηῖ 
ἴο ἱπίεσοερὶ ἴῃε ἔοαε. γε τηδυὺ, ᾿πμοσείογθ, ψὶτἢ βϑοπης σοπῆάοδηςα 
Ἰοοαῖς ἴῃς βϑοβεῆς οὗ νι" πᾶσ ἴῃ6 τπουτἢ οὗ ἴῃε βίγεαιω ψῃοἢ 

σοτηε5 τοῖα Ῥδαυ αι δῇ. --- 4. αν ας Βείλ-ὀαγαλ} τὰς 5[ἴ6 ἰ5 
ἀπ κηοόνη. 1 --- “πα 26 "ογἄσπ} ἴμαὶ ἰ5, μοϊά (ες 7ογάδῃ αἷ5ο 
δϑαϊηβὶ ἴπεῖη. [{ ΠΥ ρουθδρ5 6 βυβρεοϊοα δαὶ ἴῃς ψογάβ ἢᾶνὲα 

ἽΒΘθὴ δάάδαά πεσε δηὰ ἴῃ ν.", ἔγουτῃ 35 1.25.8 ---ῶὅ. Τῆς Ἰεδάοτβ ᾶγὰ 
ἰάθη δηά 5]δίῃη. ---- 724» ζιμεα Ογεὸ αἱ Ογεδ᾽ς οοξ απ"ὦ Ζεεό αἱ 
Ζεεό'ς 2 ν»ε:5] ἴῃ6 πᾶπιθθ οὐ ἴπ656 ρ͵δοθβ οοτηπιοιηοσγαίθα τῆς ἔδϊα 
οἵ ἴῇς οἰϊείβ. [1 μᾶ5 Ὀεθη τ{πουρῆϊ τμαὶ 15. τοῦ (“ε σἰσωρλδν οὐ 

“Μίάδίαη αὐ Ογεό"ς Ζοοξ) [ΟἸ]ονΒ ἃ ἀϊβεγεης ἰτδάϊοη, ἴῃ ῃϊς ἢ 
Οτε 5 Βοοκ, νηοῦ ἰῃ Τυά. γἿ 15 ΟὨἹΥ τηεητοηδα ἱποϊἀθηία!γ, 

ν85 ἴῃς ϑδοθῆς οὗ [6 ῥχίποίραὶ Ἑποουηῖοσ δηὰ τῆς ονεστίῆτον οὗ 
ΜιΙάϊαη.! Βαῖ, ἰῃ 850 ἔασ 85 ἴῃς τερζεβδεηϊαίίοῃ οἵ 15. τοῦ αἰθετς 

ποῖὰ (δαὶ οὗ [υἀ., ἴξ τῆν Ὀ6 οχρίδίηθαὰ 85 ἴῃ6 τεϑυὶϊ οὗ ἃ νεῖν 
παῖυγαὶ ἱπιεγρσγείδθοη οὗ [ἢ Ἰἰαϊῖοσ. ΤῊ νἱοῖοτυ ονοσ Μιάϊδη ἰ5 

Φ ΦΡ,Ρ, Μενισίγε, ἰὶ, Ὁ. 385; “ἃ παῖτοὺ ἴσεποῦ ζω} οὗ ψαΐεγ.... αὶ γαγάβ ἴὸ 1ὸ 
γατὰς δοτοβϑβ."" 

Φ ὙΠΙ5 τελβοηΐηρ ἀοεβ ποῖ ἢεοαβϑαγὶ Υ δϑϑυτης ἴῃς Ὠἰπιοτί 8] δοούγαοΥ οὗἁ ἴἢς πδτ- 
ταῖϊνε, Ὀυϊ ΟΠ δάεαυαῖε ἱοροσταρῃίοαὶ κπονϊεάρε οη ἴῃς ρατγὶ οὗ δε παττδίογ. 

71 οαη, οὗ Ἴοουγος, ποὶ Ὀς Μαῃᾶάει ᾿Αὐᾶγεϊ, ποτ: οὗ ἴῃς πηουϊῃ οὐ ΝαΣν 
ὁκιὰά (5ΎΨῬ}0. Ογεαί Μαρ, ΞὉ. ἰχ. ΟΚ; Δδενεοένγ:, ἰὶ, Ρ. 79). ὁ Βα. 

᾿ διυὰ,, Ρ. τς; Νε. 
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ΔΙΙαάεα ἴο αἷβο ἰῃ 15. 9 5. 83... 1 15 πογίγ οἵ ποῖϊδος ἴπδὶ 
ΟΥΕῸ «δηὰ Ζεοῦ τὲ Ὀοϊῃ δηϊτηδὶ δῖηθβ, Εδνθη δηὰ Ὑγο 5 --- 

κά ῥωγεωμεά ΜῃΠΕααμ] οὐ ἴῃς τοχῖ, 5ε6Ὲ οτϊ, ποῖβ. Τῆΐβ Ρυτϑυϊς 

ΠΟπιεβ5 ἴοο ἰδῖα δ ἴ[ἢς οδρίυσγε δηὰ ἀδαίῃ οἵ ἴῃς οἢϊοθίβ ; τὴ6 
οἶδυβε αἷ5ο ἱπίεσγαρίβ ἴῇ6 σοηπεχίοη θεία ἴῃς δοοουηῖ οἵ ἴῃς 

ἀδαῖῃ οὐ Οτεὺ δηά Ζεερ δηὰ πε Ὀτίηρίηρ οἵ {πεῖς πεδάβ ἴο 
Οἰάδοη. Τῇε ψοτὰβ ἅτε πὸ ἀουδὶ ρατὶ οὗ ἴδε δἰϊδηρε ἴο ἢδτ- 
ταοηΐζα η5.-8ὃ τ 8.5, ΤῊΣ τεάδοϊοσ᾽5 σεργαβεηίδιίοη ἰ5 [παὶ ἴῃ 6 
ταδίη Ὀοάγ οἵ ἴἢε Μιάϊδηϊίε5 δβοαρθα δοιοββ ἴθ ]ογάδῃ ; ἴδ 
ἘΡὨγαίπηῖζεβ, Ὀεαγίηρ [δἰ ΟΡ 65, ἐο]] ον τπδτὶ ονεσ, δηὰ ἴῃ θτα 

{εἰ} ἴῃ νῖτ ΟἸάδοη. --- Οπ. 2ῴε οἱάεν οἱάε οὗ δε 7ογαπ} Ἠδττοο- 
ηἰϑις δδάϊηίοη οὗ ἴθ τεάδοϊοσ. ἡ τῇδ δυΐποσ οἵ 7", οὐ τῇς 

ΠΟΠΙΓΑΓΥ, ταργεβεηϊθα Οἰάδοῃ 85 ζο]ονίηρ τἰἢ6 Μιαϊδηϊε5 ἴῃ μοὶ 
Ῥυγβυϊς ἀἄονῃ ἴῃ6 νδίϊεγ, ἀτινίηρ (Πδπὶ ἰπῖο ἴῃ6 δζπὶβ οὗ [ἢ68 
ἘΡὨγαίγαϊῖεβ, γῆο Ὀσηρ ἴῃ6 Ποδάβ οἵ τῇς οἰϊείβ ἴο ἢἰπλ 85 ἢδ 
ΔΡΡΙΟΔΟἢ 68 ἴῃς 5οθης οὗ ἴῃς 5ἰδυρῃίοτ., 

23. ὈΚΨ] ν᾽; ΡΚῸῪ 655 86 οἴ, 410.18..--ὐμηον συκ] βεὲ οἱ ν.}9, --- 24. Ὁ)0] 
τυπηΐηρ Ὑδῖεσ, εγέανε, Νὰ. 245 ἄς. --- ΠἼ2 Ὁ}2} ἰ5 οἴξεῃ ἐχραἰπεὰ 85 εαυϊναϊ δῆς 
ἴο ΠᾺΡ 2, Ὁ Ὀεὶηρ 5ἰουρῃεὰ ἱπ ἴῃς σοπηπηοη βρεθῇ ((Ιες., Κεϊδπὰ, Οεβ., 

ΜΝ. α]. πιὰ.); Ῥυΐ πὸ βυςσῇ ἰεπάθπου ἀρρεοδῖβ ἱἰπ Ηερ. ΤΈςἊ ρῥσετηῖβε οὗ 
Ἐεϊδη 5 οοπ)εοΐατε, νἱΖ., [ῃαὶ ἴῃς ῥἷαος 15. Ἰδεπεςαὶ ἢ Βηθαβαρα (εαβὶ οὗ 
ἴῃς ]οτάδη), ἱπ ἴπε Ἐεςερίυβ, Ἰο πη 138, 15 ἀπίεπδοϊε; δηὰ νὐτὰ ἴὲ τῆς οΠϊεῖ 

ταοῖῖνε ἔογ ἴῃε ἵμεουν {415. (6 Βαιθβηρα (Βαιθηρα ΑΒ αἱ. ἰς (γαπεοτίριϊοηαὶ 

εττοσ) Ἐ,.5“5 ψου]ὰ ταῖμεσς βυρρεδὶ γν2; οἵ. Ϊεγοπις, 0.53, τούς, υοὰ ἰπΐετρτε- 

ἰδῖυς ἀοτηυδ δαυᾶς, 5ὶνε Ρυϊεὶ, --- 25. 3] 3»} 3) 8εὲ6 οῃ 611; 1ἴκὸ Γ2 ἴδ ἰδ 

βοτηεϊίπιεβ υϑεὰ ἔος ἴῃς ψῃοὶς; δὲ. 1.5}8 δο. ---οῦντο ΜΚ ΟΥ̓] ἴμς ῥτερ. ἰδ φαΐτα 
δηοτηδίουδ; γα 5ῃου]ὰ ΡΥΤΟΡΔΌΪΥ εἐπιεπὰ τὴν (οἴ. 6(πῈ 00). --- 5Μ|}) 2. ΨΚῸ] ἵνο 

ξευϊνεβ δες οὔς πουῃ; 866 οπ 15. Τῆς βίηρυϊαγ, Φν Ἢ, ἰ5 ἰπ δοοογάδπος σῖ τ 

Ηεδ. ἰάϊοπι. --- Υυνὸ 290] ο»ε δὲς οἵδε «ἑαε (εα51) ο7 “ἀε Ὑ, σῆετε Οἱάδομ 

νο5 (2.9, Κα, Κε., Βε., Κευ55,), Νὰ. 221 3416; οἴ, Ὁ γΟΧῸ 29, ἀπά ποῖε ου 115 
(Ρ. 33ϑ)ϑ. Νοῖ, ,ηονε ἐλε οἰάεν τἱάε οὐ ὅ. (ΟΙετ., διυά., Εν. ΟΨὙ͵Δ 1ὶ. ῥ. 546, 
οὗ, 541, (4558., ἃ].). Τῆς νὶενν οὗ Οεβ. (οῃ 15. 1035), (885., α]., ἴπδι Οτεῦ" 5 

Ἐοοὶς διὰ Ζεερ᾽5 Ργεβ5 ψεῖε δαϑδὶ οἵ ἴδε Τογάδῃη, ἰ5 τηϊβίαϊςεπ. 

ΥΙΗΙ. 1-3. Τηο9 ἘΡμγαϊτηῖίοβ ἀΌΑΥΤΟΙ τ} Οἰάθοι; {Ποὶσ 
ΘΗΡῸΣ ἰδ ΔΡρΘΒδϑα. --- Τῆε ὈερΙπηΐηρ 5ΙΓΟΠΡΙΥ ταβου Ὁ] 65 127. 

Φ Οἱ δηϊπιαὶ πᾶπιὲβ ἈπΊοηρ ϑεπιῖεϑ, οἵ. ΝΥ. ΒΕ. 5πιῖῃ, ϑοωνη. οὐ ῬΑϊοίον, ἰχ, 
Ῥ. γ5 (.; Αὐπσλιρ ἀπά Μαγγίαψε, Ὁ. τοῦ ,, 218 ἴ.; Νοϊάεκε, ΖΟΜΟ. χὶ. 1886, 

Ρ. 156 -.; 1. ]Δοοῦ5, “Ατε ἴπετε Τοίεπι-ΟἸδη5 ἰπ ἴῃς ΟἹά Τεβιαπιθηῖ," “γελαοί. 
Κευίειο, ᾿ἰδ. τ889, δ. 145 ΠΗ. 

ἘΝνε., Οὕνερ., Ῥ. 2825; 5., ΟΡ]. ὶ, Ῥ. 187 π.; Βυ., Αὐδλ!. κ. δανε., ἢ. τῖς; δἱ. 
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Με μαυβδη τεραγὰβ ἰμ 6 ἰδίϊεσ 45 ἃ ρύγε!ὶν βεσοηάασυ ἀενεϊορταεηῖϊ 

οἵ ἃ τιοῖϊνε Ὀοττονεα ἔγοπι 8. ὃ; " ΚΙτῖοὶ ἰ5 οὗ ἴ[ῃ6 ορροβίϊε ορἰπίοῃ, 
νἱΖ., τμαῖ 81:5 15. δὴ ἰπμίδιίίοη οὗ 12.7.1 ὍΤῇα ἰάδηιγ Ὀεῦνθθη τὨ6 

ἴνο βἴοσίεβ ἀοϑβ ἠοῖ, ἤοψενεσ, εχίεηά Ὀεγοηά ἴῃς Ὀερὶπηίηρ ; ἴῃς 
5646] ἰ5 85 ἀἰβεγθηῖ ἃ5 δὴ ὃε ἱπιαρίηεά, δηὰ ἴῃ εδοἢ 15 ἰὴ δηζίσα 
σοηίοστα τ τ [ἢ (ἢ 6 5τυδϊίοη. μα ἴῃ 6 ἘΡΗτγαϊπηΐτε5, ἰῃ ἴῃς ῥα 
οἵ τπεὶγ ῥσε- εἰηίμθησοα 85 τηρεῖ οὗ ἴῃε Ἰεδάϊηρ {τἰρα ἴπ [5γδεὶ, 
βῃου!ἃ τϑβθηὶ Ὀείηρ ἰεῖς οὐδ δηὰ 50 ἀδρτίνεα οἵ τῃεὶγ βῆαγε οἵ 
ἴον δηὰ οἵ 5ροὶ!, ἀῃὰ βῃου!ἃ νϑῇβθπΊθηἘ}Ὺ 45581}} ἃ Ἰεδάεσ νῆο μδὰ 
ἀαδτοὰ ἴο βυοςεοὰ ψίῖπουῖ {πεῖς σουηβεὶ ἀπα δἱά, 5βε6π15 50 παῖιγαὶ 

ἃ ἴῃς τῃαὶ νψὲ σδὴ ψιϊμουϊ ἀϊβισυ ν Ὀεϊενε ἐμαὶ ᾿ξ Ὠδρρεπεά 

ΤΏΟΙΘ ἤδη ΟἤςΘ, ΟΥ Ψᾶ5 ἴῃ δυῦ)θοὶ οὗ ποῖ ἴδῃ οἠς ἴ8]6. ---- 

1. νέα ψίοξ ἐς ἐλῖς άσις λαεί δίαγεά ὡς, νοΐ ἐο ἐαζ “5} οἴ. τὶ. 

ΤὨς στεαῖ {δε 15 )εδίουβ οὗ 15 ἢδίυγαὶ Περειοην, δηὰ δηρτΥ πα 

ἰξ βου] ββεῖὰ ἴο ὃς ἱρῃοζθὰ ; 866 ῦονο. ---- 7ΐεν φναγγεἠεωώ τυΐζὰ 

λένε υἱοίσρίν} νϑτν ἸΚΕὶν νῖἢ ϑυσῇ τηγοαῖβ 45 ἅγὲ υἱἱεγεὰ ἴῃ 12". 

-2. Οἰάδοη ραςαῖεβ {Πεὶγ δῆρεῦ ὉΥ πιαρηϊ γίηρ τῃ εἰς δοῃΐϊενε- 
ταθηῖ, ἀπά βρεακίηρ οἵ ἢϊβ οὐνῃ ρᾶζὶ 85 δη ἰῃηϑὶρη:ῆσδηῖ οηθ. Τῆς 
5Κ1}} ψ ἢ νοἢ 5 ΔΏΘΥΟΙ ἰ5 τυγηθα ται 5. 05 βιγοηρὶν οἵ 6, 
ΜΠΙΟἢ ΟἿΓ ἀπαϊ γϑὶβ ὑγου]ὰ αϑϑῖρῃ ἴο ἴῃ 58πι|6 δυΐθου. ---- ἰζάα ἀαῦέ 
7 ἄρηο ποῖν 10 εονεβαγέ τοίτὰ γοι 7] ποῖῦ, αἴτεον ἃ]}. ---- 7ς πού λέ 

σιαπέηρ οὐ Εῤλγαΐνι ὀοίεν απ δε υἱπίαρε 97 Αδίεςεγ] δῇ ἂρὶ 
δῃᾷ 5ιπκίηρ ἤρυτε. Τῆς ΕΡρὨγαϊηλῖες μαά ἱπάεεα ποῖ Ὀεεη οαἰϊεά 

Ἰηῖο δοιίοη ὑπεϊ δἤετ Οαἰάεοη δηὰ ἢἰ5 [οἱ] οννεῖβ δὰ ραϊηεὰ [Π6 

ἢγβὶ δυσοθϑθ Ὅν ἴἢ6 δπεην, Ὀυΐ ἃ [ΔΓ Ῥτεδῖεσ βϑυσοθθβ Ὡδα Ὀδεῃ 
ταβενϑά ἔοσ ἴπεπὶ ἴῃ πε 5]διρῃϊεγ οἵ ἴἢς ἰἱηναάετθ δηά ἴπε σδρίαγα 

οὗ τῃεἷγ ομίείβ. Ι͂ῃ οοηίγαθι ἢ ἴῃς ἀπὲ οὐὗἨ Ερἢτγαίμπι, δῃὰ ἴῃ 
σοηρτυίν τ ἢ της τπεϊδρμογ, σἰάθδοῃ ἄοαβ ποῖ ἤᾶτῖς ἢἰπιβεϊί, Ὀὰϊ 

ἢΐβ. οἰαη, ΑὈΐδΖοσ. ----- 3. Τῆς ππδδηΐϊηρ οὗ ἴῃε ἤρυτα. --- ΟσαἹ λας 
φίυεη] ἴῃς Πᾶπη6 τῊΔῪ Ῥετῆαρβ Ὀε βοῖηε ἰηαϊοαίίοη οὐὨ δυϊμουβῃὶρ ; 

Ῥυϊῖ, 45 ἰῇ ΠΊΔΠΥ ἰηδίδηςοϑ, [ἢς ἰτδα το ἰ5 οὶ σΟηβΘΠΙΔΠΘΟΙ5. --- 

σλαί ἀατε 7 ὀεεη αόίφ Ὁ ἄρ, ἕο εονιβαγε τοί ὰ γομ 7] ἴῃς ῥγάβ οὗ 
τε στεαῖ {ρὲ οὐρῆς ἴο θῈ ΔἸΠῪ βαισβεὰ Ὁγ τῃε ὄἜνεηῖ; σοά ἢδ5 
τῆγονγῃ ἰηῖο {πεῖς ἢδηάβ ἴῃς οὨϊείβ οἵ Μιάϊδη. Ηΐ Ἀϊπιβεὶῦ μδά 
ΟὨΪΥ Ὀεαίδη ἃρ ἴΠ6 ρᾶπιε ψηϊςῃ ἴεν μδὰ ΚΙΠεά. --- 7 εἰ» σΉΡΕΥ 

Φ (ρ»β., Ὁ. 229: εἴ. Ῥοοπῖ., Ρ. Σοσ. 

1 Οσά47. ἰ. 4. Ῥ. 72 π.; ςἴ, Ρ. 8ο (. 
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σραΐμο ἀνε τος τογεηεα δγ Ζλΐς «ῥεσελ. ---- Τὶ ῖα σοη)εοϊυτοα τπδὶ 
85 νἂβ τῇς οτρίπαὶ βεαιοὶ οἵ 85; 5εῈ ἂῦονε, ῥ. τό." 

1. Ὁλον ΦῸΝ νὃν Ὁ Ν}} ρίαυγ. υυἱτα (ο]ονίπρ οοἸ]εςῖῖνε δυδ)εοῖ. --τ- ὍΣ ὙΠ ΠῸ 
Ὁ ΤΡ» ὅ15] Οἐς5.35 Ρ. 472; Ραυ], δνέρεῥέδη, ρ. 114. ἴ( τοῦθ 0201 Βαετ; 
ἴδε οοπθοη εἀά. μβανα γινῦ. Τῆς πογιηδὶ ἰηΐ. 18 ΝῊ; ξτατατλδτίδυβ εχρϊ δίῃ 
ἴδε ἔοτηι ἱπ ἴδε ἰοχὶ 85 ἀυς ἴο ἴμε δηδίορυ οἵ "" (ϑῖδ. ξ 619 δ; Κᾶὅ. , ἱ. Ρ. 611). 
ῬοββίΟΪΥ ψε βῃου!ὰ σδίμεν δἱγίδυῖϊες ΓΝ 225 ἴο ἴδε ἀπδίορυ οἵ ἴῃ σοτησηοῃ 

ὨΝΊΡ. το 25 32] το (68.323), 218 Ηοβ. 11 ὅς. Βα. οοπβίγιεβ ἃ5 δῃ 

εχοϊατηδιίου, 29) δάοις τυέρεέεεέ οί ’ ---- ΡΠΛ2] 45. --- 2. Ὁ93] ν.8, πὶ ἱπεχδοῖ Ὀυϊ 

ποῖ ἀπουιηπιοῃ Βα ϊπιὶπρ οὗ ἴμε ροϊηϊ οἵ σοπιραγίβοῃ ἔγομῃ ἴῃε αοὶ ἴο ἴῃς ρεύβοῃ 
(αφεπὶ οὐ οὔ)εςῖ); Ὠϊ, 230 ὅς. Α πυπιρεῖ οἵ οοἠά. ἀπά δβοπὶς οὗ ἴδε οἱάεβῖ 

εἀὰ. μανε 053, τυλαί ἦαυε 7) ἄο»ιε το γοι (Ἐχ. 1213. 5, 1818), ---- Γγ55}} ρ]εδηϊηρε 
οἵ ἃ νἱπεγατὰ (Μ]. 71) οἵ οἶϊνε ἱτεε (15. 175); ποῖ οὗ σταίη (005). Τὸ ρτεὰ, 
δα). 2.0 ἰ5 ποῖ ἰπίγεαυ με! απἰπβθοϊεά; 1 5. 1952 Κ. 5132 ἃς., Πανίάβοῃ, ϑγμίας, 
8 τό, Κεπι. 3. --- ὙὙ30] οἷς οὗ ἴδε τᾶγε Ἵοδβϑεβ ἰπ ψῃϊςο ἢ ἃ τηῦΐϊε ἰοβεβ ἰἰ5 

ἀουδ)ϊηρ ἱπ σοηβεαύεπος οὗ ἴδε τεἀυοϊίοη οὗ ἴῃε νονγεὶ; Ο-ε5.36 αὶ 20, 3 ὅ. --- 

8. 555 ν] ΟΞ, την. --τ τὴν» Ὑγγῦν ΠῸ] ἱπί. ἰῃ ἀΐτεςϊ τερίπιεη; Οεη. 376 Εχ, 2Ὁ 

18:8 Νυ. 2283 δο.; οἵ. Τπἀ. 1185, -το ὈΠΥν ΠΩ 1Ν} πγὰ, εχοϊτεὰ {εοἰΐηρ, ραβδίοι; 
ἴδε ϑρεοίβο ἀεβηϊοη ἰ5 σίνεμ ὉΥ ἴῃς οοπίεχι; οἵ, [00 1.518 Εςο]. τοῦ (Κρ). 

πα 9570] οὗ, ὉῸὉ5 ην» Εχ. 4325, αἷδο Τυἀ. 1157, 

4.-27. ΤῈῸ Ραγβαϊ Ὀογοπὰ [Π0 δοτγάδῃ. -- - Οἰάεξου, υὶ τῇ ἰδ 
ἴσας δυπάτεα τηδη, ἔθ ]ον5 ἴῃς Μιαϊδηϊε5 δοσοθβ ἴῃς Τοσάδῃ. 
Τῆς πλθῃ οἵ ϑυσοοίῃ δηά Ῥεποὶ γϑίυβα ᾿ἰπὶ ἰοοα ἔοσ ἢἰβ ΒΌΏΡΤΥ 
Ῥαηά; τί τῃγεδῖβ οὗ νεῆρεδησθ, ἢ6 ῥγεβϑθθ οἡ (ν..). ΗἜ 9υγ- 

Ῥτίβ68 ἴῆ8 οϑῃρ πὰ ἴακεβ ὑγίβομοιβ τἢ6 ἴνο Κίηρβ (ν...). 
Ἐοιυτγηΐϊηρ ἰῃ {Πυαρἢ, ἢς ἱπῆϊοῖ5 σοηαίρη ρυπϑηγηθης οἡ ϑυσοοιῃ 
δῃὰ Ῥεημεὶ (ν.}5. 17), δῃὰ 5ἰαγβ (ἢς οαρίϊνα Κίηρβ ἴο ἄνεῆρε 6 
ἀδαῖῃ οἵ μἰβ Ὀτοίμοτβ (ν..5 3), ΗἨδε ἀεο]ηεθ5 ἴῃς οὔετ οἵ ἴῃς Κίηρ- 
ἄοπι (ν.55). Οἵ ρατὶ οἵ ἴδε ροϊά ἴδκβῃ δπιοηρ ἴἢ6 5ρο]]5 ἢε 
τηδῖκο5 δῇ ἱγηαρε (ἐῤδσα ) ψῃϊο ἢ ἢ 5εῖβ ἃρ αἵ Ορῃγδὴ (ν.3" 5), 

Τῆς ἀπ|1Ὑ οὐ τἢϊ]5 ρατὶ οὗ με βίογυ ἰβ ΟὈνίοιιβ δηά υπαυδϑιοηδά. 
Τῆς οἠἱγ εχοθρίίοη ἰ5 νιῖς ἴῃ πο ῃ (ῃ6 “τηθη οὗ Ιβ5γαθ]᾽ οὔεσ 
Οἰήάεοη τῆε Κιηράοτη δηα ἣς ἀδοϊίηαβ ἔτοπὶ ἰῃδοοσαῖϊς τηοῖϊνεβ. 
ὙΤἬεβ6 νοῖβε5 σεγίαίηϊν ἀο ποὶ Ὀεϊοηρ ἴο ἴε παγτγαῖϊνε οἵ |; 566 

ςοπΊηι. ἐπ ὅς. ἴΙῃ ἴδε δπυπχεγαϊίοη οἵ ἴπε 5ρο ]5 (ν.35) βοπιὲ ὄχαὰρ- 

δεταϊϊοη Ὀγ ἰαΐεγ εἀϊῖοῦβ οὐ βοῦὶ 065 τηδυ Ὀ6 βυβρεοῖϊεα. Οη πε τεϊα- 

τίοη οὗ 855. το 6᾽.-85, 5εε ἅρονε, ρ. 176 ἔ.; ὅἀπὰ οἡ ἴῃς σοπποχίοη 
ψῖτἢ οἢ. 9, 866 ἰηϊτοἀιοτίοη το ἴμαΐ σμαρίετ. --τ 4, Ο᾽άφον εαριδ 10 

5 ὅες, Ὠονουοσ, οἡ 8537 
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“2: "ογαάαπ)} {{ οἿἷν διδὶγεῖς θἊῊ Ἴοιτεοῖ, τῆς ἰ5ς ἃ ςοππυδίοη οἵ 7᾽5 
πδιταῖῖνε. [ἴπ γ3 ες δδ5 τοϊὰ υ5 τπδὶ ἴδε Μιαϊδηϊίες ἤεὰ ἴο 
ϑειεάδῃη, ῥτόῦθοὶυ Ὡξᾶσ ἴῃε ῥηπηςῖραὶ οτοβδὶηρ οἵ ἴΐε [ογάδῃ 

Ῥείπεεη ἴδε νἱοϊη ἵν οἵ ϑἤεσμπεῖα δηὰ ἴῃς ορροβὶϊε τερίοη οὗ 

ΟἸεδὰ. Τῆς Βεαάδνίῃ οὐ {πεῖν σαππεὶβ (8Ὁ 5 οἵ, 65) φΑϑιὶγ ουϊ- 
δἰ Πρρεὰ τῆς ρυζϑυῖϊ δηὰ πηδὰς ἴΠεὶσγ Ἔϑοᾶρε δοσοββ ἴῃς πνεῖ. ΤΏ 

ἈΔΠΘΎΟΙ Οὗ ἴῆς τηε οὗ ϑυσοοῖί 5ῆονβ τπδὶ {ΠῈγῪ Ὀεϊϊενεὰ (ἢς 

ταῖεσβ ἴο Ὀς δἰγεδαγ ἔδσ ουῖ οἵ τεδοὴ ; ἴῃς ϑυγργίβε οἵ ἴῃ 6 σδὴρ 

βῇονβ {πὶ ἴῃς Μι|ιάϊδηϊεβ ἱπιαρίηθα {Πα ιηβεῖνεβ ἴο ὃς 50. --- Οσ::- 

ἐπ ουξρ, ἀφ απαὶ ἠδ ἑάλγές ἀωπάνγεα νιεπ] ἴῃς ραπιοὶρίαὶ οοῦ- 

βία ἰβ ἀη υὑπυϑυδὶ οἠς ; ἴπΠε ΟΥΑΙ ΠΑΙ͂ ἐχρτγεββδίοη σου α Ὁς, 
πα ἐγοσεεαῖ οὐέγ. ῬετὮΔΡΚ. ἴῃς ποζὰ 15 ἃ ρῖοβϑβ ; 566 ῃοῖςδ. -- ΤΩ 
ἴγες δΒυπάτεα τηθῃ ἅγε εν θη ἃ σοηβίδηϊ ἐεδίυγε ἴῃ τῆς αἰΐ- 
[εγοηΐ νεσβίαῃϑβ οἵ ἴῃς βἴοσγ ; οἵ, γ63.--- Ξχλαωμεία ἀπά ῥμγεμῖηρ) 
οἴ. 4. ὙΠε αποίθηϊ ἰσδηϑίδῖοσβ ἰουπα ἴθ οτγάεσ οἵ ἴἢς νψογάβ8 
υπηδίυγαϊ, δηὰ ἰτεἀ νάτίουβ 5}|{τ ψΣ ἢ τ Θτη. --- ὅ. «διμεζοτλ] εν]- 
ἀΘΠΠΥ ἰᾶγ δαϑβὶ οἵ ἴῃς ]οσάδῃ, ἢοΐ νθῖν ἔδσ ἴτοτα ἴδε ἰοσὰ ; 705. 1 2Ἶ 
(εἶ, ΡΒ. 605) Ἰοςαἴεϑ5 ἰξ ἴῃ ἴῃ 6 νδ]!]ευ ; σεη. 33} (οὗ, 3.25.8.) Ὀτίηρϑ ἰζ 
ἰηΐο σοπηδχίοῃ ψ]ϊὰ Ρεπααὶ, ἃ5 ἰῇ ΟΣ ράᾶβϑᾶξε ; Ὀοϊὰ ἃγα ἴῃ [6 
Ὑἱ ΠΥ οὐ τῆς Ἰαῦῦοκ (ΝΑην 6Ζ-Ζεσαα)." Τῆς 5ἰῖἴ65 πᾶνα ποῖ 
Ὀδδη στεοονοσεά. ἴΙ͂ῃ ἴμε [6πυβδίοη Ταϊταυά, ϑυσοοῖῃ 15 ἰἀοηΠεα 

ψ Πατίαἰα, ἴἢ6 τηοάετῃ ΤῈ Π εὶς (Δ114 }υ8ὲ ποτ οἵ ἴῃς Ζετγαᾷ ; 
θυῖ 1 5 νεῖν ἀουθιδι! ννἢεῖθοῖ [15 15 ΔῺΥ τόσα τπΔῃ δῃ ἰπέεσθησα 
οὗ εν βῃ βοῃο γα ἔτοτλ [ἢ ράϑϑᾶρεβ ἰη ἴῃς ΟἹ Τεβίατηθης νη ϊο ἢ 

ἅτ οἰϊεὰ δϑονβ. Α ρίδοε ποτίμ οἵ ἴῃς 71 ροκ ψου]ά ὃε ουΐ οὗ 
τῆς ᾿ἰπε οὗ Οἰάξοη᾽ 5 ρυτγϑυΐε, 1 τε οἴου τορορταρῃϊοδὶ ποῖοα8 
οὗ ΟἿ δἴοσυ ἤᾶνα Ὀεθὴ στρ ἰητϊεγργείεά, Τῆς σοπποχίοη ἰῇ 

6 δῃ. αἶβο ἕδνοιυτϑβ ἃ 5ϊϊ6 βου ἢ οὗἉ ἴῃς 74 ΌΌΟΚ. ᾧ --- Ζοσύες οὗ ὀγεαα } 
τουπὰ ἢδι σςακαβ; 1 8. τοῦ. -- 70 26 γριόη τοὴο ἀγέ αὐ μιν 261] 4". 
.- Ζόαλ απά Ζαίρμηπα, “τὲ ξίπρε οὐ ΜπῈάίαρ] οἴ. Οτεῦ ἀπὰ Ζεεῦ, 
τε ομϊείβ οἵ ΜΙάϊδη, ἰῃ οἢ. 7. ὟΠπε ῥγοῃυποίαιίοη οὗ ἴῃ 6 πᾶιηθβ8 
Πὰ5 ΕΓ ἰκοὶγ Ὀδθὴ ρετνεγιεα ὉΥ τηδὶϊοϊουβ νὶῖ ; 566. Ὠοΐῖδ. --ο 

θ. Τῇοε δυϊμουίτῖθ8 οὗ τῃ6 ἴονῃ τεῆιβε Οἱάδοη᾽β τεαυθϑῖ. ΤΠδ 
ττδηβδιίοη, 2γήμεςς ο7 ϑμεεοίά (ἘΝ.), ἰ5 ποῖ χυϊῖε δοουταῖθ, ἴμ8 

Φη ϑυςοοίῃ βεε Βείαπά, ῥα ίαεεξένα, Ρ. 308; Νουῦδυετς, Οέορ. ὧμκ Ταίνεμα, 
ΡῬ. 248 {.; 5. Μειτί!!, Ζα., 97 ἐς ογάαν, Ὁ. 38ς Ε΄, 

Ἐ 5εε Μεττῇ!, “ Ιἀεπιβοαϊίοπ οὗ ϑυςοοῖῃ ἀπὰ Ῥεπυεὶ," διδ᾽. ὅαεγα, χχχῖν. 877 

Ρ. 742-754; οἢ ἴδε οἵδπες δἰάς, Ῥαίΐῃε, ἐῤ. χχχυ. Ρ. 48:-.ώς8. Ὡ Κόμι,, Ὀἱ,, Ὠεὶ., ἃ). 
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ποτὰ τηϑδηβ σαῖπον οὔείας ; ἤδτε, ἴῃ6 πηεη ψῆο βιοοά δἱ ἴῃς μεδὰ 
οὗ ἴῆε σουποὶ! οὗ εἰάδτβ ; 8εὲ6 οὐ ν."".. Τῇε ἀϊδβροορίἴοῃ οὗ ἴῃς 
αἱδε5 εαϑὶ οὗ ἴῃς [οτγάδη ἴο ρυγβιυς [ΠΕ ἰΓ βαραγαῖς ἰπίεσγεβῖβ, υποοη- 

οεμποα ὉΥ νγμαῖ Ὀεῖ6}}] {πεῖ Κίῃϑιηθῃ ἄστοθβα ἴῃς σίνοσ, 15 τηδάθ ἃ 
ταργοδοῦ ἴο ἴῃδπὶ ἴῃ ἴῃς Οἀδς οὗ Πεδογδὴ ; 5εῈὲ οὐ 57. [1 15 ποῖ 
ἱπιρτόθῦ!]α, τηόγθονεσ, ἴμδι ἴῃ ϑυσσοίῃ δηὰ Ῥεπαεὶ, 45 ἴῃ ΘΠ Θοἤ τ 

(«ἢ. 9), ἴῃς παῖῖνε ρορυϊαῖίοη ῥγεἀοτηϊμαϊθα. [1 15 πασάϊν ἤθοθβ- 
ΒΔΙΥ ἴο 56εἷκ ἃ πηοῖϊνε ἴοσ ἴῃ6 γαῆιβαὶ ἰῃ ἴῃ6 ἔδαγ οἵ σϑρυίβαὶβ Ὀγ ἴΠ6 
Μιάϊδηϊε58.5 ΤΠΕΥ δαὰ ἴο ἀδηΐαὶ, ἀετίβίοῃ. -- 41γε Ζεδαλ σμά 
Ζαύημπηπα αὐνεαάν ἐπ τὰ» 2οτυεν, ζλαί τοὸ σλοωζά γίνε 1ὼν τοὐδίεγ: 
ὀγεαά 9 Οἰάδοῃ νὰβ οἡ ἃ Ὀοοῖϊαβ5 οτταπὰ ; [8 Μιάϊδηϊϊε8 γαῖα 
Δἰγεδαγν ἴὰσ ἄννᾶυ, δηὰ ἰΐ ἢε δηὰ ἢϊ5 "{π||6 σοταρδηγν βῃουϊὰ σοῖὴα 
ὋΡ νι τθδιι, ἴ νου] ΟἿΪΥ ὍΘ ἴπε γγοῦβα ἴοσ πη. ῬΝῺΥ β5μουϊὰ 
1ΠῈῪ ΠΕΙΡ Βὶπι οἡ ἰῃ [Π15 ψιϊὰ ἐχρεαϊοη  --- 7. Ηδ δηβινεῖβ {Ππεὶσγ 
Ἶεον σι ἃ τὔτεαῖ. ΠΘη μα τεϊυσῃβ νἱοϊοσίουβ, ἢ Μ|}} γεααΐϊα 
τποῖγ σοημάποϊ 45 1 ἀαβοῖνεβ ; οἵ, ν. δ. ---- 7 τοἱλ Τἀγεσὴ γον ἥεεὰ 
«οὐδά Ἰάσονος 97 ἑὰς ἐἰδοεγέ αἀπα ἐλίεηε] οἴ. νι, Ἡὰ, ποῖ οὗ 
ἰηβιστυμηθηΐῖ, Ὀὰϊ οἵ δοσοτηρδηϊπηεηΐῖ, σρείλον τοί. ἨΣ ν1}} ἴτον 
τλαπὶ πακαϑα ἰηἴο ἃ θεὰ οὗ (ποσῃβ δἀπὰ ἱγαπιρὶ]ς θεῖα τορείδεσ, {κα 
διαΐῃ οὐ (ἢ [Ὠτεβηϊηρ-ἤοοσ. ἡ ΤΉΪΒ 15 ἴῃ 6 ΟὨΪΥ ῃδίυταὶ ἱπίεγρσε- 

ταϊίοη οὗ {πΠ6 πογάβ, Ὀυϊ ἴξ ἀοδβ ηοΐ βθεῖῃ ἴο ἀρτϑὰ υυἱτἢ ν..6, δηὰ 
ἴμε ἰεχὶ ἰβ ρεσῆδρβ ρίοββεά ; 8686 ποῖβ. Ῥαἰεϑιίηβ ἢᾶ5 ἃ ρτϑδὺ 
να ΘΕ οὗὨ τΠοτΩΥ ῥ]δηῖβ δηὰ 3 πιῦβ, την οὐ ψὨοἢ ἀγα ἔοσταὶ- 
ἀδοϊγ ἀιτηθὰ. Τῇδ πιεδηΐηρ “λγεελίηρ- ἰάρές, τευ θηε]ν αἰτ θυϊεὰ 

ἴῃ τηοάδγῃ ἀϊοιςοπατίεβ δὰ οομηπιεηίδγίεβ ἴὸ ἴῃς τννοτὰ ἰγδηϑίδίθα 
ἃῦονς, δέεζεδίες, ῖΒ ἃ ἄρτηεηῖ οὗ Ὀδὰ εἰγτροϊοργ. 

4. “2}} τδϊ5. υβε οἵ ἴδε εἰγουπιβίαπίῖα! ρΡίορ. 15 δηοτηιδΐουβ ([πουρῃ οἴ. 

Να. 1657).} ε εχρεοῖ 2570); δπὰ ἴῃς ἴεχὶ ἰβ εἰϊμβεγ ἴο Ὀς 50 Ἂπιεπάεὰ 

(εἰ. ΘΈ 5); οτ, πιοτε ρσοθδῆϊυ, 2» (2 δα») ννδ8 οτὶ σία! ἃ πιατρίπαὶ ρὶοβϑ, 
ὙΒΙΟΒ, με ἰγαπβίοσγεα ἴο ἴῃς ἰεχὶ, ννὰβ ἑοσοβὰ ἱπῖο σοῃβίσυσιϊίοη ὈῚ Ῥγοποῦπο- 

ἱπρ 'δδεν. --- ὃ. ΓΟ] εν. δλεότ ἐλ, ἰχ. 2 ([ο]. 384) Ἰἀεηεῖε5 ἴμε ρίαςες παπιεὰ 
ἷῃ 05. 1357 ἴῃ οτάεσ ἔγοπι βουτῃ ἴο ποσί; Βεῖ-πἰτηγαῖ, 1) 00) Γ2 (πον ΤΕ! 

Νίματῖη); ϑυσοοῖι, πῦρ (Ἰαἴετ οἀά, πορητ; ταοάετῃ εὶς ᾿Α114); Ζαρδοῃ, ὃ 

ἹΛῸΡ ((Αμαθοῦς ΕἸ, 705.» ἀνε. χὶ τ. 13,3 8 356, οἴ, 0.53, 21915; πον Αταδίςβ, 
πραῦ ἴμε ]Ἰογάαπ, ποιῖμῃβ οἵ γδάν ετ- Ευῤεὶθ). --- ῬὈῦΥ} Π3}1 Θ᾽ Ζεβεε καὶ 
Σαλμανα. ΔΗ͂, 5 50 οἤδῃ ἴῃ βί μυῖαν σαβεβ, ΕΥ̓ δὰ ἱπερὶ υγτἰςίβτα τοδῖςοϑ 

ὁ Απΐας, (ἴεν, ϑιυά,, Ἐευς5, αἵ. 4:80 δ΄, τίμα ἰηϊετρτεῖεά Ὁγ ΚΙ, 
ΟΣ Ἐν. ᾧ 341 ὁ, 3. ᾧ Οἱ 7υ(. τα. ’ 
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ἴπε πδῆμεβ τρεδῃ Κ Ἴενε ἀπὰ δ οεαΐΐονε γεγμσεά. ΔΝ αὶ ἴῃς ἰοττηεσ τε} τὰς 
σδπ Βατάϊγ θεὲ πιδάς ουἵ; "' ἴῃς Ἰαΐξετ ἰ8 ργορῦ]γ ἃ οοπιρουῃὰ οἵ 5, οἵ. ζηφΌΟΣ 
ἴῃ δῃ ἰῃβοτίριου ἔτοπι Τείππδ. ἢ ΜΥΠᾺ {πε δεοοπά εἰεπιεηῖ, οἵ, »50) 1 ΟὨτ. γῆ, 

Ῥ)ῸΓ Οεη. 3650 (Εάοτ). [π }} ργορδθιν ννεὲ πᾶνε μετα ἃ ρεπυΐπε Μίάϊδηϊίε 
δίῃ. --- Θ. ΓΊΡΌ "ὋΦ ἼΌΝ 5] ῬγοΌΔΌΪ ἴο Ὀςὲ εἰπεπάεὰ γον; ἴμε υπϊηβεοῖεὰ 

Ῥτεάϊςαἴε οὗ ἴμε νεγθδὶ δεπίεπος ΨὮ ἃ Βυπηδη βυδ)εοὶ 15 ποῖ ἰπ Ἡεῦτον υϑεὰ 
ὙΠ ἴῃς 5δπ|6 ἔγεεάοιῃ 85 ἴῃ Αταῦὶς; (ς5.325 αὶ τ4ς, 7; οί, Εοοτάα, ὃ 589. Ο(οπι- 
Ρᾶτε 410 γὲ 126.---Ἴ. ἸΦ.., ΠΝ ΠΓ2] σοηβεο. Ρ΄. δἱΐεγ τειηροταὶ οἴαυβε, 

Ὠτδ, 8. 123 β; Οε5.36 8 112, 5 Φ. --- ἸὩΎΘΣ ΣῸ ΓΝ] ενε σρέμὲς (,, οἴ. ΦΦ στ, 
6 ἐν); 30 Ὀτυβ., (Ἰες., διά. Τῆς ρῥγεροβίτϊου τν ἰ5 ποῖ ἱπβεγυτηςθηίαὶ, 2 τοὴδ 

δεαί γοι τυ ὰ ἡδογης (Κὶ., ΑθατΌ., αἱ. πνὰ.). Οἰδεῖβ ἴάκε τκ 88 ποία σεεωσαξνὲ 
(ϑεμπι.); τεσεπῖὶ ἱπίεγργεΐεσβ πὸ δάορὶ {Πϊ5 νἱενν σοπβίγυς ἴῃ νεγρ ψ ἢ ἴννο 

δοουβαίίνοεβ (Ενν. ὃ 234 4; Βε., Κε., 4].), 7 τοῦδ σιαξο ἐὰε ἑλογηις “ἀγεσά γον 

,Μελ. Νόοῦα οἵ ἴδμεβε σοπϑβίγυςίίομβ 15 βαιἰβίδοϊογυ. Τε ἢγβὶ, νυ μὶοἢ αἴομς ἰ5 

Ἑτατιπλαι Δ ΠΥ ἀπὶπιρεδομδῦ]ς, 15 Βαγαϊγ ἴπεὶ πδίυγαὶ Ἐχργεββίοῃ, ἀπὰ ἀοεβ ποὶ 

8εεπὶ ἴο δοοογά ψ ἢ ν.ῖδ, Ιἰ 5 ροββίθ]ε ὑπαὶ ἴπε ὑγογὰβ ΓΙΝῚ ὍΣΟΣ ὙΝῸ ΓΝ 
ΣΡ 2 ἂῖς ἃ ρίοββ Ὀοιτονεὶ ίτοπι ν.}δ, δἀπὰ ἴμδὲ ἴῃς οτὶρίπαὶ ἱεχὶ ἴῃ ν.ἷ νγῶβ 

ΤΩΕΓΟΪΥ Ὁ9Φ2 ΓΝ ὭΦΙ. τ ΟΣ 15 ἴῃς τηοϑί σοπεγαὶ ψογὰ πῃ ἴῃς Ο.Τ'. ἔοτ [βοτγῃ- 

ὈυΒἢ 68. --- Ὁ) 25] ΘΌΜΟῸΣ τρίβολοι ᾿Α τραγάκανθαι Ὦ, ἐγ δικὲ, 50 αἰϑο 45 ἃ, 

Αθυΐν., Κα., Κὶ., ΑὈδτρ., πὰ 411 οἱάετ (τ βίδα ἱπιεγρτεῖετβ [πη ἴῃς Ἐργρ- 

τἴίδη ἀϊαϊεςὶ οὐ Αταὶὶς ὀεγφᾶνε ἰ5 ἴπε πδῖης οἵ ᾿άσεεοραβῥες τεοβαγίμς Βοίβ8. 
ΞΞ ρρφίστγεα ς.οβ. ϑῖεθετ, ἃ οοπιροβίῖς ραπὶ ἢ Πογηγ μεδάβ; ες Αβοῆεσβοπ 

ἰῃ ὅν, ἤγανι. βήαπεεμπαηέμ, Ρ. 429. ΤῊΪΒ 18 Ἔπίίγε! Υ βυ δες ἴῃ {πε σοπ- 

ἴεχῖ; ἃ ἰεδβεῖ οὐ Κπαρννεεὰ ψουὰ θὲ δάπιϊγαθὶν βυϊϊεὰ ἴο ΟἸάεοπ᾽β ρυγροβε; 

8εε οἡ ν δ. Τῆς τηεδηίπρ δγεέρλληρ- εἰσίρες νιὰ5 ἱπνεηῖϊςα Ὦγ [. Ὁ. ΜΙςδδςε 5 
(Ονέεν. διῤῥοίλεξ, νἱϊ. 1774. ». 17). ὍΤῊε βῖἴδρβ ὈΥ νν μίςἢ τΠ18 τεβαϊὶ 15 οριαἰπεὰ 

δῖε ἴπεβ8ε: ΡἊὋ2 ("Πρμιπῖπρ᾽) πρῃϊ θῈ ἀρρ]εα ἴο ἤγε-βἴομιθβ; ἤγε-βἴοῃ 65 τηϊρῃὶ 

Ὀς 8εῖ ἰπ ἴῃς Ὀοϊϊοπι οἵ {πε {πτεβῃϊηρ-ϑεάρε; {πῸ ψν οἷς ἱπιρ]εηεπὶ πρῃϊ ᾿ς 

ςδ]]εὰ ἔτοπι ἴμεϑε βίοπεϑ, 102 (οῦ. .)) 2, (65.): ἐγρὸ ὍΣ Ὃ2 γε τῃγεβῃϊηρ- 

53:εάρψεβ. ' Μίομ δε 5᾽ ἸΠΕΟΥΥ νγὰβ ἴα θὰ Ὁρ ὈΥ Οεβεπίυβ ἱπ ἢἰβ λα. (1810), }} 

δηὰ Βα9 βίποε πιαϊπίαϊ πεὰ 115 ρἷδςς ἰῃ σοτηπιθηϊατγίε8 δηὰ Ἰεχίσομβ (ε8. 726:.» 
Μν., 55., Εν.., δυβ8, αἱ.). [1 ἰβ στίβον τεὐεοῖεά Ὁγ ϑιυά., Βε2,, Κε., Νν εῖΖ- 

βἰεϊη (Ζείδελν. δ} Ειληοίορίε, ν. 1873, Ρ. 285), [ὅν ())ανικενιηιανεν, Ὁ. 356). 

δια, τὶ ρ ΒΕ ορβεγνεὰ {παὶ τιν 18 ἐπιίγεὶ υ ἱστεσοηο δῦ ]ε νυ ἢ 1815 ΤΠ εοτγ. 

8. 7Ζάεηες ἀφ τοοπί τ το δεημο  ϑασσοοίῃ ἰὰγ ἴῃ τμε να ]]οὺ ; 
Ῥϑῃμεὶ νγα5 γί πο ἔγοπι ἴῃ [οσγάδῃ, ἰῃ ἴῃ6 ρα. Ετοιῃ ξεη. 32 

Φ Νοῖς, Βονενεσ, ἴῃ ταϑοηίδπος ἴο Ζεοῦ ἱπ ἴῃς οἴπεγ νεγϑίοπ. [{ Ζεεῦ οτὶρὶ- 

ὨΑΙῪ 5ἰοοά ἰπ 5 παγγαῖϊνε αἷϑο, ἰἱ νουἹὰ ἤᾶνε ἴο Ὀς οῃαηρεὰ ἴεν γ3δ, 
Ἵ Νδϊάεκςε, Θεγίολίε ἀεγ Βενἑ πεν Αξαάενιῖσ, 1884, Ὁ. 815; Βαείῃρεπ, ει γάσε, 

Ῥι8οξ 1 ΟἸἹάετν ἰἀεπεϊβοαιίοπϑβ, Ξε ( εἰβίυϑ, ᾿Περοδοίαπέσοσ, ἰὶ, ᾿. τρῶ-τ-τρ5. 
ᾧ σαριΐνεβ στουπὰ ἴο ἀδαΐῃ υηάετ [Ὠγεϑῃϊπρ-ϑεάρεβ, Απι. τὸ 2 5. δὶ, ΕῸΣ ἃ 

ἀεϑβοτίριίοη οἵ τῆς πιοάδγπ ϑντγίαῃ {Πγαϑῃϊηρ-ϑεάρο, 5κες Ῥοϑί, 9.2. Ομ. δὲς, τϑοσ, 

Ρ. 114. ΙΙ Οἱ αἰϑο Εἰςββογῃ, ἴῃ Ὠΐ5 (34) εἀ. οἵ δ᾽ πηοπὶϑ᾽ Ζεχέεου (1793). 
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ἰξ ἀρρεᾶτβ ἴο ἤᾶνα Ῥεθῃ οἡ ἴῃε 7 ΌθοΚκ, δὲ ἴῆε ρΡοΐπὲ ψῆετε [ἢ 6 
τοδά ἴοτῃ ἴῃε ποῖῃῃ ογοβϑεὰ (μὲ βἴτθαπη. 11 νγᾶβ εν θην ἃ 

Ῥοϑβιτοη οὗ ἱπιροτίδηςε, ἔοσ οης οἵ πε ἢγϑι δοῖβ οὗ Ϊεγοῦοδπι 1. 

ψΜὰ5 ἴ0 ΤΟΤΕ Θῃμεοῆεπιὶ δηὰ Ρεηυεὶ (τ Κ. 125). Τῆς πάπα (ἕδος 

οὗ ἀοά) νὰβ5 ρεσῆαρϑ ογρίῃδ!ν ρίνεη ἴο βϑοπῖε ῥσο)εοϊίηρ τόοκ ἴῃ 
ἭΠΟΒΕ σΟΠίΟΟΣ ἃ δος νὰβ 56εῇ ; σοπῆραγα ἰἢς ῬΓΟΠΊΟΠΙΟΤΥ Θεοῦ 

πρόσωπον ΟἹ ἴῃε οοαϑὲ ΠεΔΓ ΤΠΡΟΪΙ5." [ἰ Π45 ποῖ Ὀεδη ἰἀθημῆαά ; 
Μεστη που ρὰΐ ἴἰξ δὲ Τὰ} εἀ- Παδδῦ. --- Ηθ πιδάβ ἴῃς 5δπι6 
τοαιοϑὲ δῖ Ρεπιεὶ 45 δῖ ϑυσοοίῃ, ἀπά ροῖ ἴῃ6 ϑδῃηθ ΔΏΞΨΟΓ. ---- 

9. ρλόη 7 γείμγη σμεεεσεζμ, 7. τοί ῥά ἀρτυπ ἰἀϊς ἰοτυεγ] τὰς 
βίτοηρῃο α οὗ ἴμε ἴον, ψῇῃϊο νγὰβ [156 το Δ ὈΪΥ ἀηννα!]εὰ ; οἴ. 

νυ οπι Ναπηοτοῦβ τεπηδίηϑ οὗ βιοἢ ἴοννοῖβ (οὗ οουγϑα οὗ ἰδῖθσ 
ἀαῖε) ατε ἰουπὰ εδϑὶ οὗ τε ]ογάδῃ.ἵ --- 10. Ζεόασλ απά Ζαύπιμηπα 

τυεγέ ἐπ Καγζο»] ἴῃς ρ]αςε ἰ5 οἴ βασννῖβθ ὑπκηονῃ ; (δτγοαγία, οη6 
ἀΑγ᾽5 Ἰουτηευ ἔτοπι Ῥεῖγα, ψῖρβ νῃϊο Επβοδίυβ. ἸάἀΘη ῆςε5 ἰΐ, ἰ5 

τας ἢ ἴοο τεπιοῖθ. Οὐ ἴῃ6 ᾿οροργδρῃν ἴῃ βεπεσγαὶ 566 οὐ ν.}, --- 

7λεῖγ ὕογες τὐᾶς το ἠλερι] ἴῃς οἰδὴβ νη ϊο μαά ἴάκεὴ ρατὶ ἴῃ 

ἴῃς ίοσαν ῃδά ποὶ γεῖ ἀϊβρειβεά. Ὅῇαε Ἰαϊζοσ ρατὶ οὗ ἴῃ νεῖβε 15 
ΟὈν]ΟΥΒΙΥ ἰηβετιεά ὉΥ ἴῃς τεάδοϊοσ ἴο δαγπηοηῖζε 8.5 ψ ἢ γ55, 
Τῆς βἤδθη ἱπουβαηά τηδη ψἤοπι ἴῃς Κίηρβ 51}}} ῃδὰ νυ τμδ τὰ 
ψατῈ (ἢ6 ΡΠ] τειηπαηΐ οὐὁἨ ἴῃς ἤοβὶ ψηῖὰ ψῃΐο ἢ (πεν ἱηναάεὰ 

Ῥαϊεβιίηθ ; ἃ Ὠυπατεά δηάὰ νεῖν τἰπουβαηὰ ἤρ της πάθη μδὰ 
Ρεγβῃεά. ὙὍῇῆδ δῃοτπῖοιιβ ἤξιγεβ γετηϊηα 5 οἵὨ οἷ. 19-21 (οἴ. Ζ.5. 

20), ἀῃὰ Θβρεοίδ!ν οὗ Νὰ. 21, ἴῃς ἀδβιγιοιίοη οὗ Μίάϊδη ἰῃ τῃ6 

ἄδγϑβ οὔ Μοβεβ. Τῇε οτίρίπαὶ παγτγαῖϊνε πιᾶὺ πᾶνε ρίνεη ἴῃ 6 ἡὰπι- 

Ὀεῖβ οὗ ἴῃ Μίάϊδηϊίς ἤοβὲ ψηϊοῃῃ Οἰάεοη νυ ἱτῃ ἢἷβ τἄτοα Ὠυπάτοα 
Ραϊ ἴο βϊρῃς, Ὀυϊ ἴῃ ἴῃς σοηπεχίοη ἰξ ἰβ ποῖ υπηδίυγαὶ ἴο βυβρθοῖ 

(παῖ τὴ ἤριγεβ (15,000) πᾶνε Ὀεει ταἰβθά. --- 11. Ο᾽άγοη; τυεπῦ 
μ ὅν ἐλε γοασά ..., καφή 9 Λϑοδαλ ἀπά 7ορδελαλ} τῇς νογάβ 

οτγαϊτιεὰ 1ῃ ἴΠ6 ἰγδηβιαϊίοη ἃγα βΘηΘσα ν ἰηϊεγργεῖθα, τῃ6 τοδὰ οκ 
τε ἀιυείζεγς πὶ ἐεπίς, 1.6., οἵ τὰ Βεάανϊη. 90 4]1 τῃ6 δηςϊθηΐϊ νϑσ- 

βίοῃβ ; οἷ, Ἔβρβοία!υ ὦ : ΤῊΣ ΜΑΥ ἴο ἴῃ6 σδιὴρ οὗ ἴῃ Ατδὺβ ψῆο 

ΜΈΓΕ ἐποδηραα ἴῃ ἰθηῖβ ἰῃ ἴῃε ἀεβοτὶ δαϑὶ οὔ Νοραῆ. Βιυῖΐ ἴῃ 
Ηεῦτεν ἰεχὶ ἀοθβ ποῖ δάπιηϊι οὔ δὴν ρταπηπιαιίςδὶ ἱπιογργείδτίοῃ ; 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴῃ 6 πάπα οὗ ἃ ρίδος οτὶ βί παι! βιοοά μεσθ.0 γορόελαλ ἰβ 

5 δίγαῦθο, χνὶ, Ρ. 754 ἢ. 
Ἐ Ροχίεσ, ϑανεάφεῖς, ἰὶ, Ὁ. τος; Μειτῖ!, Κατ 7 ἦε )ονίαπ, Ὁ. τς, 37, 4ος. 
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παιιδὰ ἴῃ Νυ. 325 ἀπποηρ ἴῃς οἰτίεβ. Ὁ}, οὐ ἑοσεὰ, ὉγῪ Οδά." 
11 5 ποὺ ρεηεγα! υ ἰἀοη θα ἢ ΚὨϊτρει εἰ-συδεῖμδι, ΝΥ͂Ν. οὗἁ 
᾿ΑἸηπηδὴ ἂπὰ δνουϊ τηϊάνγαν Ὀεΐνψεθη ἰῃαὶ ρδος δηὰ ε5- 8] ἢ 
Τῆς 5|ἴὲ ἄργϑεὲβ βυ ΠΠς ΘΉΠΥ ν.6 1} ἢ (ἢ 6 ϑοδηί ἰηάϊοία οὗ ουὖγ 
πδιτᾶῖϊνε. ΤῊ βθηΘΓΆὶ σουγβα οὗ ἴδε ἢϊρηϊ ἔτοιη ἴῃς ἔοσάβ οἵ ἴῃς 
]οτάδῃ ψὰ8 ἴῃδῃ βουϊῃ-ϑαβδῖ, ἰοναγά ἴῃ6 ρτεαῖ ἀεβετῖ. δλιοόαλ 
᾿ΟὐουΓβ ἴῃ Νὰ. 3255, ΨΏθγα γα τοδὰ ἴπᾶὶ ἃ οἰδὴ Νοθδ (ἔτοτι ἴῃ 6 
οοηίεχὶ ἃ Ὀσδηςῇ οἵ Μδοἢϊγ) οοηαυετεά Κεηδίῃ δπὰ 115 ἀδρεπά- 
Θῃοΐαβ, δηά ράνα ἴῃ6 ρῥίδος 115 ονῃ ἤᾶῖῆθ. Κϑηδίῃ 18 σΟΙΏΙΏΟΠΪ 

ΒΌΡΡοΟΞβεα ἴο ὃς εἰ-Οαπανᾶϊς ἴῃ ἴῃ6 Ηδυγδη ; ξ Ὀυϊ [Π]5 σδῃηοῖ Ὀς 

τααδηῖ ἤετα. [1 Ὧά5 Ὀδδη βυρροθίεα παῖ τῇς Νοῦδῃ ἴῃ οὖγ ἰεχὶ 
Μὰ5 ἴῃ6 ΘαΥ] οι βεαΐῖ οὗ (ἢ οἶδη, ἔγοπη προ ἰτ ταϊρταϊεὰ ἴο ἴῃς 

ποπῃ, ἴο Κοηδίῃ ; ὃ Ὀυϊ τῃ6 ἰἀεπιϊβοδίίοη οἵ ἴπε ἰδίίοτ ἢ Οδηδ- 

ΝΑΙ ἰ5 ταῖῃοσ ἴο Ὀ6 ρσίνθβῃ ὕρ.} ὙὍΤηθ ΜιΙάϊδηϊίο5, ἱπιαριηἰηρ παῖ 

ΠΟΥ ἅττα 886 ἔτοτη ρυγϑυϊῖ, 4]ονν τ δπηβεῖνεβ ἴο Ὅ6 βυγρτίβεα. --- 
12. Τῆδ ἵνο Κίηρβ ἤεε, Ὀὰϊ ἅγὲ ρυτϑυεα δηά ἰδίθῃ, --- 76 “ἄγειν 
αὐ τε εαρ ἵηίο ὦ ῥαμῖε] ἴῃς ρδηὶς οὗ ἴῆε Μιάϊδηϊτε5 βθεβ ἴὸ 
οοτηθ ἴοο ἰδῖβ, αῆεσ ἴῃς Ηϊρῃξ δηὰ ρυγϑυῖ οὗἩ ἴῃς Κίηρβ. ϑοδατγίδθη- 

Ῥετᾷ οοη͵δοίυγεά, ἀφ ὠευοίεα αὐ 26 καρ, αἰϊετὶν ἀδϑισογεὰ ἱξ 
(8ε6 οἡ 17). [τ ἰβ ποῖ πεξοθββᾶσυ, μούανοσ, ἴο ἴους ἴῃς τεχῖ. 

Τῆς σἀρίυγε οὗὁὨ Ζεῦδῃῃ! δῃηὰ Ζαϊπιιηπα 15 ἴῃ6 ροϊηϊ ἴῃ ψϊο ἢ τΠπ6 
ἰηϊοσγεβὲ οὗ [86 πατγαϊΐοῃ Ἵδηῖγεβ ; ἴΠ6 τεϑὲ ἴῃ {πεῖγ ἐπ ρῶς ἤδά ἰη 41} 

ἀϊγθοϊίοηβ, ἰεανίηρ ἴμ6 Κίπρβ ἴο τποὶς [δῖε ; οἷ 2 5. 1γ, ἀῃά υῖτἢ 

ἴῃς νετῦ, ΕΖ. 203. 4 

3 Μοὶ οὗ ἴῆε οἴπεγ ρίδοεἑ ἰῃ (ἢ 5 ̓ ἰδὶ γεσα ἰῇ ποτγίμβετῃ Μοδ ; βενεγαὶ οὗ ἱβεπη 
οοοὺς Αἷςο ἰπ (ἢ ἱπβοτρίίοῃ οἵ Μεϑβδδ. 

1 58ες Βυτγοκδαγάϊ, ϑυγέα, Ὁ. 361; Οοῃάετ, 55}, Μωνοίγε, Ῥ ταὶ (, Τῆς ἰἀεηι- 

ςβίίοη, Κπορεῖ οὰ Νὰ. 3286, Ἐλνα]ά, Ο 7. 'ϊ. Ὁ. 547 π.; Ὀἱειγίςἢ, ἰὰ Μεγχ, ἡγελὲν, 

ἷ. τδόγ, Ρ. 346-349; Βς., Κε., ὈΪ., Β4ἀ., αἰ. Ο. Α. ϑ5πιῖ βἰγαηρεὶν βυρροβεβ ἰΐ ἴο 
δᾶνε οτὶρὶ παιεὰ υυἱτἢ σοηάεγ. [ἢ βεηοετγαὶ, ἴμε αὐἴποτς οὗ τ 15 Δ έσέσγίεαὶ Οεοσναβαν 
5 ποῖ νεσῪ ννῈ}] ἰπίογπγεὰ δϑουϊ (ῃς Ὠἰδίοτυ οἵ σεορταρῆγ. 5 

1 Βεβοηριίοῃβ οἵ Οαπανᾶϊ, Βυγοκπαγάϊ, ϑνγία, Ρ. 83 ΕΞ; Μειτὶ, Εα: 97 )ογάαν, 
Ῥ. 36-42; Βά4ἀδ, 207 ἦ. Κάναθα, ΕἾ. [05., ὁδ.7. ἱ. το, 2 ᾧ 366 ; ΡιίοΪ]., ν. Σ5, 23; Ρ]η., 
π. Α., ν. 7ζ4ᾳ. Τῆς ἰἀεπβοριίίοη ἰ5 πιδάς Ὀγ Ευξεῦ,, 0.53, 2όρῃς, Ὀυΐ ἰ5 ῬΓΟΌΔΌΪΥ 

τοϊδίακεη; ννε βῃουϊὰ ποῖ Ἰοοῖς ἔογ ἴπεὲ Κεπαίῃ οἵ Νυ. 3243 ἴῃ ἴῃς τεπιοῖς ΝΕ. 
Σ᾿ (τ. “δ ψἤεη τὶ ρμν ἰγαπϑἰδῖςα, Ἰεπὰς πὸ βιρροτὶ ἴο ἴπε ἵπεοῖγ. Ὁ 1. 314 705. σ3δο, 
“Ὀϊοἢ Ρυῖ τς Ηδνοίῃ-Ἴαἱτ ἰπ Βαϑῆδη, ἀτγὸ ἴῃε γεβ οὗ ἃ Ἰαῖϊε αἀπιὰ δγτοηεουδ οοτηὈί- 

πδῦοη (Ὠ]., "2 7., Ρ. 2οσ ; Κυε., ΖΆ. 7. χί. Ρ. 479 81); 8εε θεῖον οὔ χοϑ, 
ὁ Ὁ. ΜΟΥ͂, Ῥ. Ὡοχ ἔ; δία, Ο Υ1. ἰ. Ῥ. 149. 

Ἰ ϑοείη, Βε. 

4« διυὰ, 
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8. ὕμ}}} Μετ]! (2 α: 67 “δε )ον αν, Ρ. 390--392) τη κα τπαὶ Ῥεπαεὶ νὰς 
αἵ Τυῖαϊ εἀ- θα αΌ, σοηϊςαὶ Ἀ1}}5, οσονσηςὰ ὉΥ οἷά τυΐῃβ, ψυὶο Β τῖβε ἔσγοπι ἴῃς 

πιάά]ε οἵ ἴμε 7] θοκ νδῖ!εν ἴο ἃ μεῖρῃι οἵ 250 ἐεεῖ. Τῆς 5ίγεδπι, ννἱτἢ ἃ 5ῃιατρ 
Ὀεπὰ, νἱπὰβ Ὀεΐννεεῃ {πόπι. --- ὙΠ τς πᾶτε Ῥεπαεὶ οοπιρᾶτε Ὁ98 10 ἷπ 

(τι μβαρίπίδη ἰμδοτι ρους ἴο 985 10 Γ)5, ἰῃ ΨΒΙΟἢ Ηαϊένυ δπὰ Ε. Μεγεῖ ἅτε 

ὙΕΙ͂ ΡῬτοῦδΟΪΥ τίρῃϊ ἴῃ βεείηρ, ποῖ ἃ πιγϑίϊοαὶ Ἂρί πεῖ, “ Τηῖ, ἕδος οἵ Βδδ],᾽" 
δυϊ [με ἤάτηε οὗ ἃ ρίαςε; οἴ. ργοιππηϊυγίαπι αυοὰ ϑαϊυτηὶ νοσαῖαγ, Ρ]ΪΏ., ». ἅ.» 

πὶ. 19.-- 10. 903] ἃ βι γυῖα ἤᾶπὶς (Οαγάδγι) ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ ἰπβοτίριίοηβ οὗ 84]- 
τπιληδϑβᾶς πη ΘΔΥροπ; ΔρρδυθηΓ]Υ ἃ ρἷδος ἴῃ ἴῃς νἱοἰπἰῖν οὗ Ηδιιδῖὰ (ϑοβγδάεσ, 
ΑἌΆ73. Ρ. 180). [πη ν.}} ἅπ| ρυῖϊ5 ἴδε οαπιρ δὲ ᾿Ατοες (8εεὲ οὐ 1133).".-- 
ἢν ὝΦΡ ΓΦΌΠΣ) νὰ ἴμῈ ἱγγερυϊαῦ οοπβίγαςτίοη οὗ [πε πυχϊηεταὶ οἵ, 2 8. 1918 
7πἀ. 2ο35, Οε5.35 ὶ 97, 2 ἢ. -- ΟἽ .2} ἰπ ἃ νίάες βεηβς ἴμαῃ ἴῃ 6. 85, ἴο ἱποϊυάς 

4}} {πε Βεάαννίῃ. ---- Ὁ)50)] δάε «ἰαΐρ, 205 705. 825 7οτ, 616 812 ἃς, -- 2 1π η" Ὁ} 
εχοϊυάεβ ποῃ-οομηραίδηϊβ; ἴῃς ρῆγαβθε 20" δ. 17. δδ. 46. 5, 249 ἄς. ΤΉς τεβοπι- 

Ῥίαποεβ ἴῃ [5 ραγὶ οἵ ἴῃς νεγβε ἴο οἷ. 20 ἃτε ἴο ὃς ποῖά. --- 11. ϑῦπΝ3 Ν 59} 

ΘΟΙΙΠΙΟΏΪ τεπάεγεά, δάσος τοὴο αγέ ἑράρει ἐν ἐδγείς, ἱ.6.,. ἴε Βεάαννη, δηάὰ 

εχρὶαἰπεά, ἴμε τοδὰ νυνὶ ἢ {πεν οτγαϊπαυν ἀοοῖς ἱπ οτοβδίηρ ἴμ6 σου, ρετ- 

ΒΑρ5 ἃ {τῶ ψὩῖςο ἢ ἀνοϊάεά ἴδε ἰαῦρεῖ ἴονπβ. ΤὨΐβ ἱπιεγργείδίίομ ἰ5 πῆτε 

ἱηρεηΐουβ ἴμβδῃ σοηνίποίηρ. ΤΏε οοηῃδίγυοϊ 5ίαϊε Ὀεΐογε ἃ ργεροβίϊοῃ ἷ5 ποῖ 
ἱπέτεαυςηὶ (ΡἈΠΙΡρὶ, δίαλμες ἐορείγμείμς, Ὁ. 57; Ἐπ. ὃ 280 ὁ; Οε5.2δ δ 120, 1); 

Ῥυῖ ἴδε δτγίϊοὶς Ὀείογε ἔπε Ἵοηβίγιοϊς 5 (οσγεῖχτι ἴοὸ ἴῃς ψ0]6ὲ ρεπίυβ οὗ ἴδε 

ϑειιϊες Ἰδησιαρεβ, απὰ ἰβ ποῖ τεμάεγεά 1655 οὐ)]εοι Ομ δῦ ]ς ὉΥ τεΐεσεηςε ἴο οἴμεσ 

ἐπβίδῃςεβ οἵ ἴῃς β86πὶς εττοῦ (8. 1135 δ 123}; οἴ. ῬΒΠΙΡρὶ, Ρ. 40 ἔ.; ΟἹ. οῃ 
Ρ5. 1135). ΤΒε ρ858. ρίορ. ἰ5. αἶβο ἃ θυ] ἢρ- ὈΪος Κ, ποῖ 80 του μ ἰπ [156}} 

(δεε Κᾶό,, ἴ. Ρ. 176 {.), 85. Ὀεσδυδε ἴῃς δοῖ. ρίςρ. οἵ [π|8 νετὺ 15. υβι8] ἴῃ (85 

8εη86 δηὰ οοπθίσυστίοη. ΕἸΠΑΙγ, Ὑ γι ΨΠὩ ἃ σεῃ. ἰ8 εἰβενῃετε αἰνγαγβ ἴῃς ὙὙΑΥ 

ἴο, οἵ ὉΥ, ἃ ρἷδες; ποῖ ἴπαὶ υβεὰ ὈΥ 5 ἀπά βυςῇ ρειβοῃβ; ἢ ἴπε τοδὰ Ἰεδάϊπρ 

ἴο ἴδε Βεάανίπ οδπιρβ, ψουϊὰ Ὀς 5υϊδθὶς μεγς, Ὀὰϊ σδπποῖ Ὀς εχίγαοῖϊεά ἔγοτι 
τῆς ἴεχί, -- ΠΠ2)»} δ προσ; ὉΥ εἰγπιοϊορίςαὶ σοπιρὶ παϊΐοῃ. --- ΠΟ) ΠΥ ΠΣΠΌΠ.] 

ΓΙῸΣ ἰ5 ῥτεάϊςδῖε, ποὶ δάν. δοσυϑ, οἵ βἰαϊς (Βε.). --- 12, πν.ΠΠ] 59ὸ νεσβίοῃ (εχο. 

65.1.). ϑοβατγίεπθετρ οοπ). Ὀλππ; Σ ΘΟΒΙευδπεν Γπ. 1 δῃ επιεπάδίϊοι ἰ5 
ΠΕΟαβ86Υ, ὙΠ (Εχ. 2328 Ρ5. 836) ψουἹὰ ρεγθαρβ ὃς ῥγείεγαθ]ε ἴο εἰἴβετ; 
οἴ, {44Ὶ ἐξέτριψεν. ΓΙ, Βοννενετ, ΕΖ. 305 Ζεο. 2) 2 5. 173. 

183-17. Οἱάθοι τοΐασηβ τὴ 18 ῬΥΙΒΟΔΘΣΒ δπὰ Ῥππδμθ5 800- 
οοἵἢι δῃὰ Ῥομθὶ. ---13. Τὴς επά οἵ ἴπε νεῖβα ἴβ οὔβουσε, ΤῈ 
ῬΟΓάὰ8 ΔΓ ΠΟΥ ΘΟΙΏΊΟΠΙΥ υηἀοτβίοοά ἴο ἀδϑίρπαῖα ἴῃς Ροϊπὶ δἵ 
σης Οἰάδοη τυτηο Ὀδοῖκ, ,ησηε “ες ρας ο΄ ἤεγες, ὶ δῃιὰ πε 

βἰριϊβοαπος οἵ τιἰ5 ποῖίοα ἰβ Ξυρροββά ἴο ὃε, ἴμαΐ ἔγοτι [5 μἷδος 

ὁ διυὰ, Ξυρρεβίεά [πὶ “ΡἽΡ πιὰ ὃς ἃ μαζάεγ ὑσοπυποίαιοη οἵ ἽΡ; οἱ, Αταῖι, 

ΝΡῸΝ ἴοσ ΝΡ ν. 
ἘΝ. 21) ἰς ποῖ δῇ ἐχοερίίο ; τοὰν ο7 ἐᾷε ηρίεε ἰδ ἱπαάπι 55: 0]ε (Ὁ. σα 496). 
Σ ΟΕ, ΕἸ, 70 5., διέφθειρε. ᾧ ἀλώ. 2, Βς., Κε., αἰ. 
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6 ταϊυσηθα ἴο ϑυσοοίῃ ὉΥ ἃ αἀἰβεγεπὶ τοδὰ ἴτοπιὶ (ῃδλ ψϊοῃ ἢ6 
Βαά ἰδκδῃ ἴῃ τε ρυγβιϊ, ἀπά 50 ἴοοὸῖκ ἴῃ ἴον ὈΥ βυγρτίθε." [ἢ 
οὐγ ἱρποόγδῆςς οἵ ἴθ ἱοροβταρὮΥ, )͵ὰ ΤΔΔΥ ᾿ιαϑιϊδῖθ ἴο ργοποιῃοα 

ἀεοϊάοα]ν δραϊηβὶ τ 5 ἐχρίδπαίίοῃ;; Ὀὰϊ ψε Ἵσδηποῖ ἤανε τημποῇ 

οοηῆάεηςο ἰη ἱξ. ΤὨΘ ἴοχὶ 15 ποί ἱπῖδοϊ, δηὰ ἰξ ἰ5 ἀουδιξα! ψῃεῖ ΠΟΥ 

τῆς 5ἰ'ρῃϊ επηεηἀδιίοη νἱο (5 ἱητεγργείδιίοη σεαυΐγαβ 5 5υΐ- 

βοείεηϊ ἴο τεβίοσγε 1ϊ. -- "14, Ηδ σδυρῆϊ ἃ ὈΟΥ ἔτοπὶ ϑυσοοῖῃ δηά ὉῪ 
αυεδιοηπίηρ ροῖ ἴτοτῃ ἢΐπὶ ἃ |ἰδὶ οὗ ἴῃς ῥΠησΐραὶ τηθῃ οὗ ἴῃ 6 ρΪδςα. 
-τ- ὔε τὐγοίς ἄρτυπ 70» ἀΐνε τἦς οὔέείαζς 97 ϑμεεοία φπά ἐξ ἐἰάίθνς] 
ἴῃ νι δ οἱγ ἴμ6 οδῇοία!5 (:γ2,1) ἅγα πιεημοηθά ; ἰῃ ν.}6 οὐἱἹγ τῇς 

οἰάετς (φζφεμν). Τῇ ἰδἰῖοσ τα [ἢ ἤϑαάβ οὗ ἴἢ6 [ΔΠ}}}}165 οσὕ 
βαρίβ ψῇῃϊος ψγεσα βειϑὰ ἴῃ τῃ6 ἴοννῃ ; 811} ἴῃ6 διποιίοηβ οὗ ρονϑγῃ- 

τηθηΐ, 50 [ὯΓ 85 ἴΠ6Υ οχίβιεα ἰῃ βυςὶ ἃ βῖδϊε οὗ βοοὶθῖυ, ψγεσα ἰὴ ἴῃ 8 

μαηάς οὗ ἴῃς οουηοὶ! οὗ εἰάετβ ὙὍΤῇὰ ψογὰ σαγ, οὐ ἴῃς οἴθεῦ 

μαηά, ἀεϑίρηαῖοβ 8η οὔῆεέγ, οὔεῖαί, ἜΘβρθςῖα!Υ οπε δρροϊηϊθά Ὀγ ἴῃ 8 
δονετητηεηὶ ; οἴ. 9, (ῃς σοιηπιαηάδηϊξ οὗἩ ἴῃ οἰΐγ, ο. Ηδτα αἷβο 
ἰϊ τᾶ  Ροιθαρβ τηεδ τ ἰᾶσν οοεῖβ, ἴῃς Ἰεδάθτβ οἵ ἴῃ 6 τπεῃ οὗ 

ϑυςοοίῇῃ ἴῃ ψαγ; οἵ, [ῃ6 οἢίεῖβ (ςαγῆ ι) οἵ ΜιΙάΐδη, γ} 853, --- δουέηΐν- 

σεῦφη 72:65] οὴς οὗἩ ἴ[ῇοβε τουπά Ὠυπηθεῖβ ἴῃαϊ ἀγα Πάτα ϊν τηθδηΐ ἴοὸ 
Ῥα ἰάκβϑῃ διιῃηπηεῖοα!γ. [ἢ ΘΑΙΙΥ {ἰπλ65 τ 6 πυτηρετ οὗ οἰάοτβ ἴῃ ἃ 
οἷτν νγὰβ Ὠαίαγα ἢν ἀειογηνηθὰ ὉΥ τ 6 ὨυπιΌΕΓ οὗ ἔδι ]} 165 τ{παὶ γε τα 

ΔῸΪΕ ἴο εβίδὈ] ἰδ τῃοῖγ τίρῃϊ ἴο 6 ταργεβεηϊεα ἴῃ ἴῃς οουποὶ]. 
--156. νει τἢϊ5 ἀεβοπριίοη οὗ ἴπ6 τηδὴ ψῇο ψεσα ἴο ὃὲ δεϊά 

ΤαΒροηϑὉ]6 ἔογ ἴῃ 6 δἴτοηϊ ἢς Ὠδά τεοεϊνεα, Οἰάδοῃ οᾶτης ἴο ϑυο- 

οοἴῃ. Τῇε ρῥΐδος ἄοθϑ ποῖ 86 επὶ ἴο ἢᾶνε οἤδξγεά δὴν τεβίϑίδηςε ; 

τ νγᾶ5 το ΔΌΪΥ ποῖ νν4]16α. ---- “7εγ6 αγέ Ζεδαλ α»"ὦ Ζαδημρηηα, τοὐὴ 
τυῆσνι γοῖς ἐαμρίεα »|6] ν. Ης μαά Κερὶ ἢἷβ ῥυίβοῃοῖβ αἰΐνε ἰῃ 
οχγάεγ ἴο βῆον ἴμϑιι ἴῃ 5 ἴο [πε οἰ ΙΖεη5 οὗ ϑυσοοίῃ δηὰ Ῥεπαεὶ. --- 
70 ἠλΐριο ἐχλαμοίεα »ιθη} ἴῃς δάϊεοῖῖνε νη ϊς ἢ Οἰάξοη Ὠἰπηβε  Γ 565 
ἴῃ νι ἰ5 εβεοινεϊγ ρυΐ πῃ [6 πιουῖῃ οὗἩἨ 16 τγδθη οἵ ϑιο]οοοίῇῃ ἴο 

ἀρρταναῖς τΠπεῖσ σἢ ΤΠ] ]5Π 655. --- 16. Ης οδττίθϑ οαἱ ἢἰ5 τπγεαὶ (ν.ἢ. 
-- ἴε τὌοῖ {ἐς εἰέεγς ΟἹ “ες οευπ ἀπά ἕλοις ΟΣ 26 ἀἴξεεγέ σπα 

μἀίείζς, ἀπά ἐἀγερλεα τοὐὰ “άφρε ἐλδ νιϑρ οΥ ϑμεεοίλ]. ἴον διγεςλεαῖ 
1η [Δ5, ἐσωράζ, οἵ. τ 8. 1453. Νόοηε οὗ ἴδε νεγϑίοηϑβ, πούγενοσ, 566 πὶ 

ἴο ᾶνε τεδά 950, δηά ἴδε Ἴοττεβροηάδησα ἴο ν.ἷ ἰ5 οἴμοσνῖβα 50 

οἰοβα ἴῃαϊ ψὰ ϑῃουϊὰ ἐχρεοῖ ἴῃς βάτηβ νοσῦ νη ϊοῖ 15 υϑοὰ ἴῃογα. 

Φ Ἐν. 1 566 δἰ50 ζσχῦ, 
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Τῆς ἕοσηι οὗ ἰοσίασε ἰπιεηάεα ἰ5 ῬγοῦδὈΥ οὴς ἴο Μηϊοἢ ἴΠεγα ἅτα 
ΠυπΊοσοιι5 σοίεγοησθβ ἰῃ ατεεῖκ δυΐμοῖβ, δηὰ ψῃϊοἢ Ὧδ5 δυγνίνεα ἴο 

τηοάδγῃ {{π|6ὲ5 ὑπάδτ ἴπ6 πᾶπιε οἵ ἐαγηϊΐηρ. Τῆι5 Οτοαϑιβ ἰ5 βαϊὰ 
ἴο ᾶνε ρυΐ ἴο ἀξαίῃ ἃ ρατγίίβδαῃ οἵ ἢϊ58 Ὀγοῖπεσ: ἐπὶ κνάφον ἕλκων 
διέφθειρε; " δηά ἴῃ ΡΙ]αῖο᾽5 [ΠπΠέεσῃο ἴῃ νεσν ννογϑῖ οἤξηάεῖβ, βυς ἢ ἃ5 

τῆς ἵγταηὶῖ Ασάϊδουβ, ἀγα τοστυγεά ἴῃ [15 ννᾶὺ ; 7 566 ποίδ. --- Βυδάε 
ϑυβρθοῖβ [πὶ ἴῃ6 νογάβ, τὰς οἰέφγς 97 206 στον πα, τὲ ἃ δῖοβϑ5. -- 
17. Οἰάδοῃ οδττίοες ουῦ ἢἰ5 ἰγεαῖ ΌΥ ἀεδϑβίσογίηρ ἴῃς ἴοννεσ οὗ 
Ῥεημεὶ, δηὰ δἰαγβ τῃ6 ἱπῃδὈϊ Δηῖ5 οὐ τῖἢς ρῥΐἷαςα. ---Ἰἰ νουϊὰ Ὀὲ 

Βαζατάουϑβ ἴο ἰηέεσ, ἔσγοπι τῆς ἕδοϊ δι ἴῃς οἰιαϑιϊβειηθηῖ οἵ ϑυςοοιῃ 

Ῥιεοθάδο μὲ οὗ Ῥεπαεὶ, ἰμαὶ [6 δυῖποσ τεργεβεηῖεα Οἰάδοῃ 85 
τεϊυγηίηρ ΌΥ ἃ ἀϊῆετεηῖ τοαὰ ἔγοπιὶ ἴμαὶ ψῃϊο ἢς (ΟἸ]οννεα ἴῃ (Πς 
Ῥυτϑαΐ ; ἴἴ νου ὰ Ὀ6 ποῖ ἀπηδίαγαὶ ἔοσ ἢἰπὶ το τοϊαῖε ἴῃς {]ἰπηεπὶ 
οἵ Οἰάεοη᾽ 5 [ἢγθαῖβ ἰῇ ἴῃς ογάεγ ἰῇ ψῃϊο ἢ {ΠῈΥ ατα τηδάς (ν. 8), 
ψτπουΐ τοηδοϊηρ τπᾶὶ Οἡ ἢΙ5 γᾶν Ὀδοῖκ ἢς ψουϊὰ σοτηθ ἴο Ῥεημεὶ 
ἢτϑῖ. 

138. ὈὝπηη ποροῦ Ὁ] ΘΑΥΤΔΟ κα ἀπὸ ἀναβάσεως Αρες; 1 30 αἶϑο 46. (ΟἿ. ]ετοπις 
(0.53, 963), ααξεέρδις 4γες, Ῥτὸ 40 Ααυΐϊα ἱπιεγρτγείϊδϊαν εαάψβενε, ϑγταπιδοῆυδ 

"ποίει. ΤὮΝ ἰοσιηοῦ στε οτβ τσ (ὁ, 1 5. 2318 Ὰ εἰς τὸν δρυμόν), ΜὨΪΟὮ 

τεπυΐῃαβ υ5 οὗ ἴῃς Μοδθϊϊε πᾶπιεβ ὅπ Ὁ, ΓΙ ὋΡ. Σ τεργεβεπίβ ὈνΠΠ; 
Θ αἷξο ἰ5 βαϊὰ ἴο ἢᾶνε μδὰ ὄρους; ἴπε νγνοτὰ θῚΠ ννδ5 εν  ἀθηΥ ἃ βι απ ]Ϊπρ- 

ὈΙοοΙκ, ἃ5 ἰπ 186 (5εε ΕἸεἸ ἃ αὐ ἐρ«.). πο; 255 185 705. 1010 157, ΟἿΒΝ ἀπὸ ἐπά- 
νωθεν Αρες (τῆς παρατάξεως 29 ἴῃ Β ᾽58 8 δοοϊἀοῃῖα] τερειτἰοη}, ἐ.5. πυροῦ; δ 
δαϊ [15 ψουϊὰ τεχυίτε οσπῦ, ΟΙΠετβ ἰακα Ὁππη ἀρρε]]αιϊίνεϊγ; 50 Ἐ,, αν»! φοὐ 5 

ογέμρε, ἢ Φ, Βδ., Ὀείοτε ἴῃε δύῃ σε, ΚΙ. ρῖνεβ υ5 ἴῃε ὁποῖος οἵ ἴπεβε ἵννο 

τεπάοτίηρβ. Νεῖίπες 5 δά τη ββὶὉ]ε; πο; 15 ποῖ ἴῃς δοὶ οἵἉ τἱβϑίπρ, Ὀαὶ ἴῃς ρίαςς 

ΨΠετε οὐ ΠΥ ῬνὨοἢ οπς ΡΌ65 ὕρ, Ρᾶ488, βῖερ58, ὅς. (5΄.ἢπι.)}; ἴῃς ἱγαπϑίαϊΐο οὗ 

Φ ε«οπίουπάβ ἴῃς ννογὰ ψ ἢ Αταπι. ὅπ, ἔτοπιὶ ἃ ἀϊβετεπὶ τοοῖ (οἴ. Ὠδη. 616). 
ΠῚ ψε ἱπίεγργεῖ, ,ηονε ἐλδ ῥαες οΥ “ἤεγες, ἴὰ Μ}}} θῈ πεσεββαγυ ἴο ἐπιεπὰ τορος; 
ἴδε σοτηροβίῖε ργεροβίτἴοη 15 ςοπϑίβιεηϊ οὨΪῪ νυ ἱτἢ ἴῃς ἱπιετρτείδοη οἵ 458 ἀπὸ 

ἐπάνωθεν; 5εε ϑιυά. ---14. γὃν 32.,2»} 2 5. 1114 δς.; οἵ, “ἡ 2.05 Ὁι. 24) ἃς. 

Ἴδετε ἰ5 5 1π||6ὲ γεάβοη ἴο ἀερατὶ ἔγτοπι ἴῃ υϑυ4] τηεδηΐπρ οἵ ἴῃ νοῦ 85 ἴπετε 
8 ἴο ἰῃέεγ ἔγοπι ἴξ πὶ ἴῃς βγαεὶ ἴε8 οὐ Οἰάεοπ᾽β {ἰπ|ὲὸ οουὰ 411 τεδὰ δπὰ 

ντῖϊς. ---1δ, Ὁ.0}}5] ν.δ ὈλοῬὴη. --- 16. ΓΊΡΌ "2 Ν ΓΝ ὍΠ2 Σ}] δε ΗἸΡΗ. οὗ γῸ 
νἸῃουΐ 1 15 ἀποπιαίους, (Ὁ [45 ἴῃε 54π|ὲ νεγὺβ 85 ἰῃ ν.ἷ (ἠλόησεν ΒΝ, κατέ- 

5 δι, ἱ. φ«; ΡΙαϊ., ὧδ νιαίίρη. “]εγοάϊ., Ὁ. 858. 1 Κρ, χ. Ῥ. 6τ6 Α. 

ΘΜ ἐπί; ο[1 ἐπὶ ἀσεφηείοηθ 4]αγέ:. ᾧ Οῇ διυα,, Εν. 

Ι] ϑ πη! αγῖγ, ΕΠΌΟ., Αὐαγῦ. (ἢε ταὐτπεὰ Ὀδοκ αὐ δα ητίβε), Νδίδ!]., Τγεπηε]!., Ὀγαβ., 

(ιΙεν. 

41π Νυ. τόδ ἰῆς 5ρε]}} πρὶ πιᾶν ἱπιεπιίομδιν Ἰεανε (ἴῃς οποίος Ὀεΐνεεη Καὶ (δ) 
δηὰ ΗἸρἢ. 

[: 
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ξανεν ΑΜῸ 5); 80 αἷβο Ψ, εονεγένί (νητα ἴῃς ἀουδῖεῖ, οὐ ἐορνεεέρεεί). 85 
τεηάετβ εὐα»ρα(, ἐογέμγεά, Ὦ ῥρτεβεπῖβ δὰ ἀπυβυδὶ πατεῖ οὗ νατίαπίβ; 35. 3, 
Ἐα., Κι. Ἴ2, Τύοδο τα Ὑ) (' ἀγα ᾽), ΜῈ Ὑ (ὕ8π.1 2, ἘΥΡορτδρίοαδὶ εττου); 
811} βεειαϊ ΠΡῚΥ τεπάἀετίηρ ὈΥ ἴῃς οοπΐεχί. 2714 ἐσεισὴς ὅδε νεϑη οὗ δεμκεοίά ὦ ἔδπ5ονε 
(Εν.., ἐγ τοϊεῖρίε), νου θῈ ννεῖϊ σπουρῃ; θὰ {86 ἀπυδυαὶ ἔογπι ἰῃ Ἐἢ δπὰ ἴδε 
ενϊάεποε οὗ ἴῃς νετβίοπϑβ τε ἱξ ταοϑὲ ὑγοῦδῦ]6 ἐμαὶ [μ8 δυῖμοσς ντοῖς τη; ἃ 

ταυτ]αῖεὰ Φ' 'π ἴῃς βαυατα δἱρβαθεῖ πυρὶ εαϑιὶγ θὲ τεδὰ 85 ». --- Οπ [μ8 ἔοστω 
οἵ ἰοτίυτε οἴ, Ηάι,, ἱ, 92; ΡΙαϊ,, αἴξ. »εαίλρ»ι. δ΄εγοά,, Ρ. 85:8; Ατ᾽βίορῃ., 4ελαγ. 

319 ἢ, τ τῃε Ξομοίϊα; Ρ]αῖ,, Χο. χ. Ρ. 616 α; (]επι. ΑἸεχ., ϑέγονε. ν. Ῥ. 700 
Ῥοζίετ; εβ8ρ. Ηξεβυςξ. -.᾿. ἐπὶ κνάφων ἕλκων (Ηδι,, ᾿. 92) : τὸ γὰρ πρότερον οἱ 

γνγαφεῖς ἀκανθῶν σωρὸν συστρέψαντες τὰ ἱμάτια ἐπὶ τοῦ σωροῦ ἔκναπτον" ὁ δὲ 

σωρὸς ἐλέγετο γνάφο:τ' ὁ οὖν Κροῖσος τὸν ἐχθρὸν περιέξανε ταῖς ἀκάνθαις καὶ 

οὕτως ἔφθειρεν. ἴῃ 7υἀ. 87-16 [ἢς ΤΧΧ τεπάεγίηρ οὗ ἔπε νετὺ ἰ5 καταξαένω. 

Οη «αγαάΐνς 5βεὲ Λίετυ ξηρί δά Φέκ., βιν. (αγα ἀρὰ (ανγάεν. 

18-21. Ο᾽άθοι ρμαΐδ Ζοῦδιι διὰ Ζαὶτηππηπδ ἴο ἀθαῖῃ ἴο ἀυθηρθ 
μ18 Ὀτγοίδοσα, τ οπὶ ΠΟῪ δὰ ΚΙΠ1θἃ ἴῃ ΓΠΟΙΤ ΖΌΓΑΥ. ---18. Ἡδνίηρς 
εχεουϊεά πὶ τῃτεαῖ ὑροη ϑυσσοῖῃ δηά Ῥεημαὶ, ἢῈ ἴὰγηβ οἡ ἢὶ5 

ΡΙΠΒΟΏΕΙΒ. --- λεγε αν τλε γ»ιόῃὶ τυάονι γος ζιἠσα αἱ 7αὅο» 7) ἴῃ 
ταδηδοίηρ υεβιίίοη βῆονβ [παῖ ἢ6 Κῆονβ ψνμδὶ [Π6Υ πᾶνε ἄοηῃα, δηά 
ΟμΔΙΙθηρεβ δὴ ἄνοναὶ. ὙΠΕΘΥ τηεεῖ 1, κε δάπηγα]ε βαναροθ 85 

{Π6Ὺ ἅτε, νι ἃ θοαϑῖ : ΠΕ ψεσα ᾿υ5ῖ ΘῈ ἢ τΏΘη 85 γοῦ ; τῆδη οὗ 

Κιηρὶγ ἤρυτο. Σ Βεσδιδα [Πἰ5 ΔΆβννοσ 4065 ποῖ ογπη δ! σοττεβροηά 

ἴο [Π6 ᾳυεδίίοη, εὐὐεγέ ἅτ ἴῃ τῇθῃ, ΤΊΔῊΥ ἰπίεγργείεσα {πΙηκ 1 

ΠΕΟΟΒΒΔΙῪ ἴο πιᾶῖα (6 4ιθβϑθοη σοΙτεβροηα τὸ ἴΠ6 δηβνεσ, δά 
ττδηϑἰαῖθ, τυλαΐ ζίμα 97 ριόηὶ τοῦ ζάοτο λα γοῖς τίσει 2 8 Ὁασϊ 115 

15 ἀραϊηϑὶ [6 υϑᾶρα οὗ [86 ραγίίοϊβ, δηὰ ταυςἢ ἴδίηοσ ἴθδη νι ῃδὲ 

με δὐυΐποτ ντοίς. --- 7Ζ,σόο»γ] 5 βζϑῆθσα!] υπάετθίοοά ἴο Ὀ6 ΜΙ. 
Τάθοσ, ου ἴῃ6 πουίμεγῃ 54ς οὔ ἴῃς ατεαὶ Ρ] δίῃ, οἵ ἃ νἱ]ασε οὗ 

ἴδ πᾶῆηθ ἴῃ τῃε ν᾽} οὗἩ ἴῃς πηουπίαϊη. 4 Βυΐ ἴξ 15. ποῖ οἰθαγ 

ψμδὶ Οἰάδοη᾽5 Ὀσοΐμοιβ νγοτα ἀοίηρ' ὉΡ ἴΠετα, 50 (ἋΣ αναὺ ἔτοπι ἴΠ 6 
β5εδῖβ οἵ ἴῃε οἴδῃ ; ἴῃ 6 πδιταῖοσ ἄοαβ ποῖ ἱπεϊπιαία παῖ ἘΠ 6Ὺ [6]} ἴῃ 

ἃ ἤρῃϊ νὰ τῃ6 ΜΙιαϊδηϊῖεβ, θυϊ ταῖμοσ ρῖνεβ [Π6 ἱπιρτοβϑϑίοη τῃδΐ 
1ΠῈῪ νεσα τουγάογεά δ {πεὶγ ἤοηθ8. Μογσδϑονεσ, ἴμε δυῖμογ οὗ (ἢ ]5 

5 Κατέξανεν 15 ΓΧΧ, 45 ἃ σοπῃηρατγίϑοη οἵ ΟΝ ἡ Β ἴῃ τῆς Ἰίρῆϊ οὗ 5 ϑΒῆον. 
1 566 αἷξὸ ϑοῃ])δυβηεγ, 7 εεαμγμς, 5.ν. καταξαίνω. 

1 Τῆς 5ρί τίϊ οὗ 1815 ἀῆϑννεγ ἰβ φυΐϊία Ἰοϑὶ ννβεη ἰΐ 15 Ξξυρροββὰ πὶ {6} νγεσὲ ἱξῆῃο- 
ταηῖ οὗ Οἱ ἀεοη᾿ 5 τεϊδιίοῃ ἴο ᾿μεὶγ νὶ οἴ Π|5, ἃ5 ἰ5 ἄἀοπα Ὀγ ϑ5ι1ιά,, αἱ. 
45 Εν. Βε., ἃἱ. 
ΙΙ ὅεε οἡ 45. 

« ((, τ (ἢν. ΟἹ (ΗςὉ. 653) 705. 1923; ποίς α͵5ο0 Ασηοί-ἴδθοσ, Ομ βοι - ἈΡοσ, 
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οδαρίεν (1) 56 6πι8 ποῖ ἴο ἸΔῪ ἴ6 βοθπε οἵ ἴδε δοϊίοῃ ἰπῃ ἴῃς Ρ] δίῃ 
οὗ ]6Ζγθαὶ, Ὧ5 ἴῃε οἴδμοσ νεβίοῃ οὐ ἴῃς ϑἴοιγ ἀοϑβ," Ὀυΐ ἴῃ ἴῃς 
νἱ οἰ οὗ ϑμθομθη. ΕῸΓ ἃ οοπ)εοΐυτα, 566 οτἰτἰσδὶ ποία. --- Ζ.Ε» 
«ὐεγε γμεί ἄξε ἐλεε] ἴχε παῖυγα οὗ ἴῃ 6 γϑβείδηος ἰ5 ἀθβηβά ἰῃ 
ἴῃε ποχὶ ψοσάϑξ ; ἱξ νγὰβ ΤΟΙΣ ῥΓΠΟΕΙΥ βδἰδῖαγα δηά τηΐθῃ ; οἵ, τ 8. οὗ 
161:18 5 Καὶ, δ, ὙΏΘ πιοδηΐηρ ἰ5 οἶθασ; ΟἹ ἴῃ ἴοχὶ 866 ποῖδ. -- 
19. 7Τ.εν τυερε »»ν σίσπ ὄγοζλεγς 7] 505 οὗ [ἢ6 5δπὶ6 τῃοῖΠεσ 85 
ΜῈ]1 85 ἴῃς βᾶπηθ δίῃμεσ; σξῃ. 432 [1.135 Οδηῖ. 8' ; οἵ. σε. 2οἷ, 
- 8. γαλτυεὰ, Γ γοι λαά «ῥαγεά ἀεὶγ ἄνες, 7 τυοιἐα πο λαῦε 
Σιβρα γοι] ἴ ἰδ ἴῃς ρειβοῃδὶ ψτοηρ ἴμαὶ ψ ἢ εῖ8 ἢΪ5 ϑνογά ; Ὀγοίμεσϑ' 

Ὀϊοοά ἀεπιδπάς νεηρεδᾶηςα. --- 20. Ης ο4}15. οἡ 7εἴμεσ, ἢἰ5 οἸάεβε 
800, ὕροῦ οτι, αἴτεσ ἢἰπηβεὶ, τ[ῃς Ὀ]οοά ἔδυ ἀενοϊναά, ἴο ἀνεῆρε 
ἰδ ὑπο]ε5 ἀδαίῃ. Εοσ ἴῃ6 ὈΟΥ ἰΐ ἰ8 δὴ Βοπουὺζ ; ἔογ [π6 σϑρίίνα 

Κίπρβ δῃ ἱρῃοπιίηγ. εἴπου ἰ5 ἴμ6 βᾶπηθ πᾶπῆε 85 [εἴῃτο (ἔχ. 45). 

Βεβίάεβ Μοβεϑ' Μιάϊδηίϊα ἑδιμοτ- ἡ -ἰανν, ἰἃ σου 85 ἴπῈ πᾶπιθ οὗ 

ἴλ6 ΙΒῃΗτη δα τα (δῖ μοσ οἵ Ατωδᾶβα (1 Κ. 2ὅ οἴ. 2 (ἢγ. 217 2 5. 175); 

Αἶβο οἵ [Δπ|}}165 οἵ Τυἀδῃ (1 Οἢτ. 253 47) ἀπά Αβϑῃὲσ (1 (ἢσ. γ5), 
δῃά, ψὶτὰ 5! σης νατατίοη οὗ ἔοστη, οἵ δὴ Εἀοιμῖϊε οἰδη (Όεῃ. 265). 

Οοπιγηθηϊδίοτβ πᾶνε {εἰς βοπια αἰ συ ΠΥ ἴῃ ἐχρ αἰηίηρ μον [15 ὈΟΥ 
οϑῖηα ἴο 6 ἀπιοηρ ἴῃς ρἰοκεά ἴἄσεα μυπάτοα (7.3). [π τε! ιν 8.5 
5 ποῖ σοηηεοῖεα ψιἢ οἢ. 7, θὰϊ ὈεΪοηρ5 ἴο [ἢ6 οἸάδσ δηά βἰπιρίοσ 
νευβίοῃ ἴῃ ψῃοἢ Οἰάδοη᾽ 5 (Ο]οννεῖθ ψεγα ἰδ οἰδηϑηλθη οἵ ΑΡ θΖοσ 

(653); 1: ποτ᾿ ρσαβθῆσα ἴῃ ἴῃς Ἔχρϑαϊίοη, [ποσοΐοσα, πεεὰ οσοδϑίοῃ 

ΠΟ 5ΌΓΡΙΙ56. Ι ἰ5 τηοτς τῃδη ᾿ἰΚεῖγ, τιοσθονεσ, μα Οϊάδοη ᾿εὰ 5 

ῬΙΒοποΙβ ποῖηθ ἴῃ ἱπυτρῆ, δηὰ ἴπδὶ [ΠΕῪ ψεστα Ρυΐ ἴο ἀθδαῖῃ αἱ 
Ορ γαῖ, πθᾶσ ἴῃς ρίδος ψῆδσε ἴῃς τηυγάσυ μά Ὀδθη σογηπι τε Ὁ 

ὙΠ ῬΟΥ πὰ ποῖ ἴῃ6 πεοατὶ ἴο ἄγαν ἢἷ5 ϑινοτζά. --- 391. νυ ἴπις 

ΑΥΔΌ 5ριπὶ ἴῃ σαρείνεβ ΟΠ] εηρε ΟἸάδοῃ ἴο ρῖνε [με ἀεαδιῃ-βίσοκα 
[ἢ 5. οὐ Πδηά. --- ϑῴυν μα δλγεεῖξ, 0γ α νιαπὶ ἦας α νιᾶπ'ς 
σέγεηρτλ ᾿ἰϊ, ας 2.6 »ιαρι, 80 ἐς ἀΐς εἰρεηρίὰ. ΑἸἩ ἰτηγιαίατε ὍὈΟΥ 5 

ποῖ ἴο θ6 ὀχρεοίβά ἴο ἀο ψῆδι στεαυΐγεβ ἃ τηδῃ᾽5 ἅττ δηα ἃ ΠΊΔη᾽ 5 
μοατῖ. Κιμηοδὶ δηὰ οἴμοι Ἴοοηοεῖνε ἴῃς τηδδηΐϊῃρ ἴο δε {παῖ 
7εἴμεσ οουϊὰ ποῖ ἀϊθραῖομβ τμεπὶ ουἱϊτίρῃι, θὰϊ τγου]ὰ παοκ ἂδηά 
ταδηρὶς ἴπδτὶ ἴῃ ἢἶβ τγοαῖκ δηα οἰυπιθυ οβοτγία τὸ ΚΙ]. 1 --- ΟἸάδοη 

ΚΙ15 τπθτὰ δηὰ ἴακαβ {πεῖν 5ροὶ!. ---- Ζᾷς εγέσεεπίς τυλίελ τὐέγε οη 

446 πεοῖς 97 ἐλεὶν ἐα»ιδ5} Ὠδοκίδοθβ οσ ΘΟ τα (ν.), ἴλ6 εἰθπιεηῖβ 

5 ο5; οἵ, ἀϑογε, Ὁ. 800. 1 δες, 1 5ϊ0ά, 
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οἵ ψῃϊοἢ ννετα ΠΠπ|ὲ ροϊάδη ογεβοθηῖβΊ ΤΉΏΘΥ νετα πόση ὈΥ τη ῃ 

(ν.3) δμὰ νοπιεὴ (15. 3.)," δηά, {κῈ᾿ 411 βυςῃβ: ογπαπιεῃΐβ, ΚΕ σα 
ΟΥ̓ ΡΙΏ4}}Ὺ ἀπλυ]εῖ5. 7 ΕἸαϊηρ οαμλεὶβ ἀγα 511} οἴϊδβῃ ἀδοοσαιϊεα νὰ 

ἡ πρι Ωρ βιπηρβ οὗ οοντία 5}6115 ἀηὰ τηϑῖβ] οσεϑδοθηῖβ. [Ι͂ἢ τῆς Ο.Τ. 

σϑτλ6]5 ἀρρθᾶσ ΟΪγ ἴῃ ἴῃ6 ροββϑβϑβίοῃ οὗ [6 ἠοπιδὰ πε σῃθοιυτβ οὗ 

Ιϑζδδὶ δηά ἴῃ ἴπ6 ρίπδγοῇῃδὶ βίοσυ ἴῃ (εῃεβίβ. 

18. πρ'ν] τολεγε, ὕεη. 3716 1 5. 1023 2 5. 96 (ἴῃ δ] τὸ {ἰπ)65). 850. πεῖς 

Θζ,, Αὐατρ., 55. Οἰδεῖ τεπάεγίηρβ: τένες (5 Μ, ποϊοιδδ, φιμαίες ἘΦ α, Κι. ΓΔ.» 

ΕΝ. ΟΙεγ., ϑομπι., Βε., Κα., 6ς5., ΜΝ., Β08., αἱ. ϑιυά,, τον ἐδεϊησ τπαὶ 

ἰξ 5 βαζαγάουβ ἴο ἱπνεηῖ ἃ πεν τηεαπίηρ ίοσ ἴῃς ρατίοἷε ἔον 18 με ρἷδοε, 
οοπ). πον (ςἔ. Θοοτῃ.); Ὀαῖ πον (τίνι τρόπῳ, Ξεε οῃ 208) 15 ἰουπὰ οη]γ Ὀεΐοτα 

νεγῦ8, δηὰ 15 ποῖ υϑεα ἴπ ἴῃε βεηβε οὗ φωαδὶς. 1{ἴπε εἐχρδηδίίοι φίνεη ἱπ (ἢ ς 
τεχῖ θεὲ ποὶ τπουρῆῖ πυβηοίεπί, {πε πιοϑὲ παΐυσγαὶ ετηοπάδίίοη ψουϊὰ 6 νιον Ὃ 

ὕξεη. 2785 ἃς,, τοήο, ἑάεη, τύέγε ἴῃ 6 μεθ. --τ- ὈΓΙῚῸ9 Ἵ)29] ποπιῖπδὶ βεπίεπος, ᾿ἰξ.» 

ἐλε ἐᾷς οὐ {ἀεε ἐς ἐἀς ἐξε οὐ “άερε, τ Κ. 224 Οεῃ. 1825 4418 Νὰ. 151δ 0)γι. 17 
15. 243 705. 1411, Κοοτάα, ὃ 488; οἴ, (ε5.35 ὃὶ 118, 6. --- ἼἘΠ Ὁ2 ἽΝ 2. ΠΝ] πιοβῖ 
τοοάστῃ ἱπίεγργείεγβ ἴακα ππν ἀἰβιγ θανεῖν, ἐαελ ο»ι6 γεσεριδέρα ἐἀε εἀτάγεν οὗ 

« ἐδίησ, ΑΝ. ἘΝ. νπἢ 118., ΟἸετ., Θοῆτα. {τερσφείσψι σἰεμ βέὲ γερίδ), Βε.» 

Κε., αἱ. τὰ. Βυὶ τῆν 15 πούδεσε υϑεὰ ἴῃ (15 ν ἂν, ᾧ ἀπα 15 ἱπϊεγργεϊδιίοη ἀἱὰ 

ποῖ βυρρεβὶ ἰἴϑε! Γ ἴο δὴν οὗ ἴπε δποῖεπὶ ἱγαπϑίδιουϑ οσ σοπηπιοηϊδίοσβ. ΟΜ ὍΣ 
ταπάοι κρι5 ἐχ εἰς, ΦΘΒΝΑΡΥΟ καὶ Θ 96 ἐο πυῖ τερτεβεηῖ ππν δἵ αἱ}. Κα. (611.), 
Κι., διυά., σοππεοῖ ἐξ ἢ πε ρτγεσεάϊηρ 85 δάνοσἶαὶ δοσυβαῖνε, 111., δὲν 

ἐἐφονισες τας “πεῖν ἐδορεσς, αὐ ορς, Ὁσϊ ἴοτ [Π|8 ἀραὶπ ἴῆεγε ἰδ ἢΘ δηδίοργ. 

ΤΆε ἴοχὶ σδπ Βαταὶν Ὀς βουπά; {πε 5ἰπιρίεβὲ ἐπιεπάδιίοῃ ᾽8 ργοθ ὈΙῪ ππν Ὁ. τ 

ἼΝΓ “ἔρυτε, 5ἰδϊυτε, ὈοΔ ΪΥ ρτεβεποε. --- 9 7.07} Ὅ2 ἸὉΝ 1 5. τοῦ, ποῖ ας 

ἴτοτὰ Βειμοὶ, 8 ἰ5 85 πιο ἢ ἴοο (τ ἴο ἴπε βουϊῃ 88 Μί. Ταῦογ ἴὸ ἴπε πούῖῃ. [1 

ΤΏΔΥ ῬοΙθΔρβ δε βυβρεοῖεἀ ἴπαὶ ἴπε ἴτε πᾶπις οὗ ἴῃς ρίδσε ψμετε Οἰήξοπ᾽ 
Ῥγοΐμοτβ νγεῖς Κι]εὰ 8 ῥγεβεγνεὰ ἱπ ΟΣ (ΝΠ Ὅ25), δπὰ παῖ ἰὰ μα8 θεξῃ 

ςμαηρεά Πετε ἴο “5 ἰπ σοΟπίογπΉὙ Μ ἢ τς τερτγεβεπίδιίοπ οἵ 653, --- 19. π 

Δν 9] ἃ σοπηηοη ἔοστῃ οὗ οδίῃ; 111. γαλευεὰ ἐς ἐϊτλτισ; (ε5.}δ 8 149. -το τη Ὁ 

Ῥλπ κοον. 7 οὗ, 138. Ὁ. ΜΠ} ΡΥ, ἴῃ Βγροιποβὶβ συπίγαγυ ἴο τϑα]γ; τῆ. 
8.139; Οε58.3δ ρ..482. Οὔ 5. ἴδε ρί. ἴῃ δροήοβὶβ αἰβο; {ΠῈΡ̓ ἃγε δἰγεδαῦ δ8 βοοάὰ 
85 ἀεδά. τοππ ἐβρᾶτς, Ἰεῖ ᾿νε,’ Να. 2285 2 5. 82 ἃς. --- 20, “.55}ΞΞ γγγν ἔχ. «ἰδ. 
--21. γ022 ΦΝ9 3] ἴῃ ἴῃ6 βεπβὲ ἰπ ψ μος ψ'ε μάνα ἱγαπβιδιθὰ ἴπε νγοτάβ 

(φωῖα ἡμχία σείαίενι γοδει ἐεί ἀοντῖνεῖς Ὦ.), ΥΟ21 12 νουϊὰ με εχρεοϊεὰ; δῖ 

ἴῃς οἰ! ρβῖθ τῆν Ὁε ροββίρὶς. ΟὖΒΝ ὅτι ὡς ἀνδρὸς ἡ δύναμίς σον. --- 5" 55} ν.38 

15.318’, Τῆς ννογά ἰ5 οοππεοῖοά νυ Ατατω. ὅτ. ΝΟ " πιοοη, δηὰ ὈΟΪδ παπλα 

δηά (πΐπρ ἀρρεᾶγ ἴο θὲ οὗ ἐοτείρῃ οτὶ βίῃ. 

4 8εε ϑοπτοδάεσ, 26 υεεῤῥέμ φεμδέεγωνε, Ὁ. 33-44:; Ἐατιπιδηη, δὲς Αεόνδεγίρ, ἰὶ. 

Ῥ. ὅς ἢ. Ἐ ΓΕ 6εη. 35. 
ΤΎΠιε ὀχαιρίοβ αΠορεὰ, βαοἢ ἃ5 1 Κ. 522 Κ. τοῦ ἀγα ἐββεηιΆ}}ν ἀϊβεγεπι; (ΠΕῪ 

ΑΙ Βανς ἴῃς ἀἰδιγιαιῖνο οὶ ᾧ ὅες αὔονς οἱ 4, ρ. Σ13.- 
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22, 38. Θ᾽ άθομ ἀθ011π66 [19 Κίπράοηι. --- ΤῊς Ι5γαθ] 1165 ΟΥ̓ Σ ἴο 
᾿ηᾶκα Οἰάδοῃ δηὰ ἢἰβ ἀεδβδοεηάδηϊβ Πεγεαϊ δεν τυ οτβ; ἢ6 τοι868 
ουΐ οὗ το] ίουβ. Βογαρ]6. Τηΐβ ἀο65 ποῖ ἀζτεὲ ψὶ τ ἴῃ 6 σεργαβθη- 
το οὗ 1 ἴῃ ἴῃς ῥγεοεάϊηρ πδτταῖϊνε, ἴῃ ψΐοῃΒ ΟἸάδοη δηὰ ἢΐ8 
οἰδηβηθῃ οὗ Αὐΐθζει δοῖ ἔογ τπειηβεῖνεβ δηὰ ὉΥ {πειηβεῖνεβ: 2.6 
γιεπ 9Γ 1»γασεί ἈρΡρθᾶτ οἡ ἴμε βδοθῆθ αυϊΐα ὑποχρεοιςαϊγ ;" τα 

τισδῖ ἱταδρίης ἴμθπὶ σοηνοκθα ἴοσ ἴἢ6 δχργθϑθ ρυγροβα. Τπὲ 
τεβιβ8], ν.3, ἰ5 αἱ νατίδῃος 50 τ οἢ. 9, ἴοτω ψῃϊοἢ γα 566 ἴῃαϊ 

1Θπαῦ δὶ μαά, δὲ ἰεαϑὶ ἴῃ {πῈ6 νἱοϊηγ οὗ ϑῃβομθια, δὴ δυϊμουν 

ΜΠΙΟἢ που ἴῃ παίυταὶ οουτβα ἀδνοῖνε ἴο ἢἷἰβ βοηβ. ᾧ [1 ν. 5 5 

Ῥεϊοηρ ἴο εἰἴμες οὗ [ῃ6 Ὁνο βουγοαθβ ψῃϊο ἢ γα ἢᾶνε {τὰ ἴο 56 ρᾶ- 
ταῖδ ἴῃ οἢ. 6-ο, ἰδ ταυϑὲ Ὀ6 ἴο Ε;, ἰῃ ψῃϊο ἴῃς {Π065 οἵ Μαῃδββθῇ 

πὰ Ἐρῃγαίπη, ἀπά ρεσθαρβ οἴμειβ, ἴᾶκε ρῬαγῖ ἰπ ἴῃς οδτηραίρῃ. 
Εογ τῃϊ15 οτἱρίῃ οἵ [6 νεῖβεβ γε ἵΏὩΔΥ αἷ5οὸ δάάυοσε 1 8. 87 τοῦ 1.2} 
(Ε), ἰῃὰ νῃϊομβ τὰς βάῖης σοηάἀεμηηδίίοη οὗ ἴῃ Κίηράοπι, 85 σοη- 

Βιοίησς στ ἴῃς βονεγείρηιν οὐ Ὑδνει, ἰ5Β ἐχργεββθὰ ἰῇ νΟΙῪ 

5 ΠᾺΠ]ᾺΓ ἴΘγπ.5. ὃ Α ἰδίεσ πτίϊεσ (Ὠ}} νουϊὰ πᾶνε το νἱ5:0]6 τηοῖίνα 
ἴοσ ἱπίτοδυοσίηρ ἴπ6 οετ δηὰ τεὐεοϊΐίοη οἵ [με Κίηράοτῃ ἰῃ (ἢϊ5 

Ῥίαςθς. 1 Εὶ ἰ5 τπὲὸ δυῖμοσ οὗ ἴπε νεῖβεβ, ἴΠ6Ὺ πιϑὲ πᾶν βιοοά ἴῃ 

ἢΪβ πατγαῖῖνε δἷεγ 81. δ, τῃ6 δἀϊΐοτ ψῇο σοπιθἰπεά 733-85 νι ἢ 8.5 
()6) νουϊά Ὀε σοηῃβιταϊηο ἴο ἰγάῆβροβα ἴδηι ἴο {πεὶγ ργεβθηῖ 
ΡΪδοθ. Τὸ 1}15 υροῖμεβϑὶβ ἰξ τα Ὅς οὐ͵εοῖεα, (μὲ ἴῃς δυΐϊῃοσ 

0 τερσεβεηϊεα τἢ6 ΕΡἢγαϊπιίῖεβ 85 τηδετίηρ ἴῃς νἱοῖοσ ἰῃ βυοῇ ἃ 
ττυσυϊεης τηοοά (8.8) σᾶ ΠΑΓΪΥ πᾶνε οοποείνεά οἵ {μεῖς τυτηϊηρ 
δτουηαὰ δηά οἤετγίηρ ἴο τηαϊῖκα ῃἰπὶ Κίηρ. [ΙΓ 81. ὃ τὲ ρεῃυίΐηθ, 85 1 
δᾶνε ἰπεἀ ἴο 5ϑῃον;, ἴῃ ΟὨΪΥ δῆϑνγεσ ψουἹὰ Ὀς6 ἴμαὶ 853. 35 Βεϊοηρ ἴο 
ἃ ΒΕΟΟΠΔΙΥ 5ἰσαῖαπι ἴῃ Εὶ (Ε2), ἴο πο γα πιρῃς τΠδη Ρεγῃᾶρ5 

Δϑοτῖδε γ53 αἰδο. ΤῊ ΐβ, ἀραΐη, ψουὰ ἢανε ἴῃ6 βυρροτὶ οὗ τε σοσ- 
ΤΕΒΡΟηἴπρ Ράββαραϑβ ἴῃ ϑαπ)θεὶ, νι ῃῖοἢ ἀγα σουητΏ ον δἰσ υϊοα το 

Ε,.--- 32. 7ῆε νιϑρ οὐ 7εγασ ἴῃς θΟΑΥ οἵ γεεπλεη ψο ἔοσπλθα τῃ6 
ΔΥΤΩΥ ; οἵ. η} οὗ. γῇαι {065 ἴτε δυΐμποσ τηεδηΐ ἴο σθργθβθηΐ 85 
τακίηρ Ραζὶ ἴῃ {Π|5 ἀ5βθτ  ὉΪΥ οδῃ ΠασαΪν Ὀὲ ἀειεγπληθα ; Μδηδϑβεῇ 
Δηα ΕΡὮγσαϊπλ γαῖ σαγίδίηϊυ, ροβϑίΟΪγ ἰϑοὸ ἴμ6 οἴμεῖβ παιιδὰ ἰῇ 
ἡ. --α ως οὐδ μ5} οὗ; οἵ. γεΐρτε ἴῃ Το μαπλ 5 (40]6 (ο" "15... 

5 Ἰῃ 714 ἴῃ (ἢς πηουτῃ οὗ ἴῃς Μίαϊδηϊί!ε ἴῃς Ρῆταβε 5 ἃ ἀἰδεγεπὶ σοηποίδεοηῃ. 
1 Οοηϊγαβῖ σ 5. 1:ἱ128΄. ζνε. 

ᾧ 5εε Ναῖϊκε, Με. Τλεοῖ., Ῥ. 263 ἴ.; ΚΝ ε., Ορνβ., Ῥ. 227; Οο., Ξὐκ13, Ὁ. ος ἢ 
ἐΚιι, 
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Ὑγ)ὲ βῃουὰ Παγαν διετραΐϊα δὴν βἰρηίβοδποα ἰο ἴῃ ἴδοὶ τπαὲ [6 
Ἰαϊϊες ποσὰ ἰβ ποῖ υϑεὰ πδῖε;" ψῆδῖ {πὲ οὔεσι ἢΐτα δηά ἢἰ5 
ἀεβοδηἀδηῖβ ἰ5 ἰῃ δοὶ ἃ Κίηράοτῃ, ἀϊβεπηρ ὉΥ ἴῃς Πεγθα ἴΑΎῪ ῥσίη- 

εἶρὶε ἴτοτῃ ἴδ ρυγεὶν ΡῬεΊβοδὶ δυϊῃογν οἵ ἴῃς [πάρε (εἀσῥλεέ). 

--Βεέαωδε Ἰάοις λαεί ἀρ ογεά 25] οἴ. το ττ8ϑ, Τὸ ἀεϊϊνει ἢ 5 
ῬΘΟΡΙα ἴῃ γγὰσ ἰβ ἴΠ6 νεῖ δ] Πρ οὗ ἃ κίῃρ ; τ 8. οἷδ 15. 3.35 ἄχς. --- 
28. 7 τοὴϊ ποῦ γωΐδ συξ γο, πον σλαῖ τῖν σοῦ γωάξ σέ γοι, 

γαλευεὰ «ἀαΐ γμὰς συόν γομ] οἴ. τ 8. 1215... 87 το Ηοβ. 12“ 
9᾽ τοῦ. ΤΠε σοπάοιηηπαίίοη οὗ ἴμ6 Κίπράοτηῃ 85 ἰῃ Ῥσίῃορ]6 ἱστεοου- 

οἰἶ4 016 τὰ τς βονεγεῖρηῖν οὗ Ὑδηνει, ἴ[μς ἀϊνίης Κίηρ, ἀρρεᾶτβ 
ἴο ἀδῖε ἴτοτῃ ἴῃς ἰδβὲ ἂσὲ οἵ ἴῃς Κίηράοτῃ οἵ ϑ5γδϑὶ, [ῆοβα τευγὶ Ὁ] 6 

γεᾶτβ οἵ ἀεβροιίϑη, σενοϊυϊίοη, δηὰ δηδγοῦγ ψϊο ἱηϊογνθηθα 

Ὀεύνεθη ἴῃς ἀδαίῃ οἵ ]ετοροδη 11. δηὰ τῃς [4]}} οὗ ϑδπιαγία, ψῃθῃ 
ἰδίοτυ βεειηθὰ ἴο ψτίίς ἰασρε ἴῃς νογάβ οἵ Ὑδῆνεῃ ὉΥ ἃ ριοόρβεῖ 

οἵ ἴδε τἴπιὸ : Του 5αἰάϑβι γίνε της ἃ Κίηρ δηᾶ ῥυίποαβ ; 1 γίνε [πες 
ἃ Κίηρ ἴῃ ΠΥ ΔΏΡΟΙ δηα ἰακα ᾿ἰπὶ ΑΥΔῪ ἴῃ ΤῊΥ̓ ἔατγ. [ἰ ἤτθὶ 
ΔΡΡεαᾶτβ ἰη Ηοβϑᾶ δηὰ ἴῃ ἴῃς ἘΡρῃγαϊπηϊτς ἢἰβιοσίδῃβ οὗ [15 {τς ΟΣ 

ἃ {π|6 Ἰᾶῖεσ (Ε).ἢ 

Ου νυ. βες γε μαυβοη, Οὐνεῤ., Ρ. 226 ἴ.; ϑιδάς, ΟΥ̓Δ ἱ. ρ. 1ροὸ ἔ.; 
Κυδηεη, ΟΟΒ, ἱ, Ῥ. 348; Βυάάς, Αὐομ. μ. δαπὲ., Ρ. 115-117; ΚΙίεὶ, ΟΖ 27. 
1, 2. Ρ. 73 ἴ. (ο΄. Ρ. 5); Οοτῖ!, δ 13, Ρ. 95 {.; ΜΜΠΔεδοετ, λεάκον ξερραῖε, 
Ῥ. 99. --- γε. δπὰ δία. (οἴ. αἷδο Κυε., Κιϊῖ.) βυγγηῖίϑε (δὶ ἴῃ [ες οτρίπαὶ 

παιταῖῖνε (πε Κίηράοπι νγᾶ8 ποὶ ΟἿΪΥῪ οἴετεά, Ὀυϊ δοοερῖεά; ἃ ἰαῖες εἀϊΐος 

οοττεοῖδα τμἰ5 'π ἃ ἱπεοογαῖϊς βρίγις (ν. 233). --- 23, Οὐ ἴτε ρσοάβ δ8 Κίηρβ ἱπ 

ϑειηϊῶς τε ρίοηβ, βεὲ Ὗ. ΕΒ. δι, Αἰεέϊγίοη οὗ ἐλε δενείίες, Ὁ. 66 Ηῖ, Τῆς 
βονεσείρτιν οἵ Ὑδῆνεβ ψνα8, οὗ οουγβα, υπίνεγβα!υγ τεσορηϊζεὰ ἰπ οἷά [Ιβτϑοὶ 
(ἢ ε. 1.4. 5); ἴδε νβο]Ὲ ἀενεϊορηημεηὶ οἵ ἴδε τεϊϊρίοπ ργεβάρροβεβ τ 5 
Ῥτπείρὶς. Βαῖΐ 11 ἰβ οὴς τπΐπρ ἴο δοκπον)εάρσε Ὑδανε δ5 ἴῃς αἰνίης Κίηρ, ἃ5 

Ἰβδίδῃ, ἔογ ὄἼχϑιῃρὶς, ἀοεβ, ὃ ἀπὰ αυἱῖε ἃ ἀϊβεγεπὶ τπΐηρ ἴο οοποϊυάς (παὶ ἢς 
οδπποῖ ἐπάυτγε ἔπε οχίβίεηοα οὗ ἃ δυπιδῃ Κίηρ 'π Ιδγαεὶ. ΤΉΪ5 15 ΕΥ̓͂ ΠΟ πιεδῃβ 
ἃ περεβϑϑΙΥ ἱπεοϊορίοδὶ ἱπέσσεηςε; ἰϊ πιυβὲ μᾶνε μδά ἃ ἀεβηΐϊϊε Ὠἰβίοτίςδὶ στεαϑοῃ 

ΘΌΘΙ 85 ἴῃε Ἔχρεσίεπος οἵ ᾿ἰβγϑεὶ ἰῃ ἴπε δίῃ: σδηΐυνυ αβογάςά. 

924-27. Τὰ οτἱρίπ οὗ [06 ἰὰ01] δ Ορβσϑῃ. --- Αἰ Οἰάδοη᾽ 5 
τοαυοδὶ 1Π6 ννδιτίοῦβ ρίνα ἢϊτα ἴῃ6 τίηρβ ψϑοἢ (ΠΟΥ ἤν ἴδκθῃ 
ἔἴτοπλ ἴπε [Δ] Μιάϊδηϊίεβ. ΟΥ̓ 15 ροϊά ἢὲ τηδῖκαβ δὴ ἰάοὶ 

Φ Οὔ ϑβεγνε ἴπδὶ γμίς ἰ5 ει ρ]ογεὰ ἴῃ ν.38 4]50, οἵ Ὑδην θ᾽ 5 ξονεσεί στιῖγ, ἀπά ἰπ 9232 
οὗ ΑὈἱτλεἸ οι. 1 Ηοϑ. 1310. 

{ Ναῖκε, 2 εε:. ΤΑεοί,, Ῥ. 478 ἡ.; νε., 514., 7ο., Βα., 5πιεπὰ, “2ετ,. Κεῖ. 

δίονεσεσολ., Ὀ. 103 ἴ, 8 15. 66; 5ες ϑπιεῃά, Ρ, 2ος. 
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(εῤλδα) πρῖοῃ 6 5εῖβ ἃρ δ Ορῆγδῃ. Τῇ Ι5γϑθ τε ΟυβἢΡ 
τ; δῃηὰ 1ἴ Ὀεοοιηθβ ἃ οδῦβε οὗ ενὶϊ ἴο (αἰάδοῃ δηὰ ἢ ἰ5 δι} ]}γ. ---- 
Τῆα πιακίηρ οἵ ἴῃς ἐῤἀσα νὨϊοἢ διοοά ἴῃ τἴῃ6 ΠΟΙ ρἷαςς δ Ορῆσδῃ 
ΤΆΔΥ ΝΕΙῪ ΜῈ] ἤανα Ὀδθη παισγαϊθα ἰῃ {; 11 νγᾶβ ἃ [Ἁπηουβ ἱΓΟΡὮΥ 
οὗ τῃε ρτεαῖ νἱοίοιυ ονεῖ Μίάϊδη. Τῆς ἰδίζεσ ρατί οὗ ν. 7, ψῇῃϊοἢ 
τηΔῖκ65 ἰϊ ἃ οᾶιι8ε οἵ δροβίδϑυ ἴο [5ζ86] δηᾶ οἵ γαίῃ το ἴῃς ἤουβε οἵ 

Οἰάδοη, ὄχργαβθεθ ἃ νεῖν αἰβεγεηὶ ἐδεϊηρ τοναγά ἰζ ; Ὀοῖμ τῃς 
τπουμῃς δηὰ ἴῃε Ἰἰδηρσιᾶρα ὈΘΊΓΑΥ ἃ ἰαῖθσ ντίϊεγ (οἴ. 2'7, 25). 
ψετβο 576 ἅτε δβορεα Ὁ Κυεηεη, Βαάάσ, δηὰ οἴπεῖβ το ἴῃ οἷον 
παιταῖνο, ΜΏΪΟἢ θροκα οὗ ἴῃς φῤἀδσα πὶϊῆουϊ ἃ βυϑρὶοίοη οὔ ἀϊ5- 
ΔΡΡτοναὶ." Τῆδ νεῖβεβ 6, ἤούγενοσ, οἰοβοὶν σοπηδοῖθα νυν] ἢ νος, 
δηὰ ἰπ [5 σοῃποχίοῃ, 85 ν06}} 5 ἴῃ ἴῃς δα αϊἰτοηβ ἴο ν.35, τ[ὴ6 Ππαπά 

οἵ τς εὐἀϊῖος τπηυδὲ Ὀς6 τεοορηϊΖεά. --- 94, 26: »"6 »νιαξε ἃ γέφμεςί 
4 γ)ομ1 ἴῃς ψογάβ οοῃηδοῖ νευὺ πδίυγα! ἢν ἢ νΞο ; ἢς ἀεο]η65 

τε Κίηράοιῃ ψοἢ ἴῃ {Ππδὶγ στα υ6 ἴοσ ἀοἰϊνεγαηοε ἢ Ὺ ΟΠΕΙ 
δίπι, Ὀὰϊ 45Κ5 οἵ (δὰ [6 ροϊάδθῃ ογηδπιθηῖβ [ΠΘΥ ἢᾶνε βιπρρεὰ 

ἄοῖὰ ἴῃς 5ἰαίπ. [1 ν. 3 δγὲ σρῃο νυ ἀϑογ θεὰ ἴἰὸ ἃ ἀϊβδγεηὶ δυῖθου 
ἔτοτῃ ν. 3" 35 71 τῆς Ὀερίπηΐηρ οὗὨ ν.29 τηυϑδὶ πᾶνε θεεη Πατγιηοηϊζεά ὮὉΥ 
ἴῃς οαϊῖοτ τγῇο οοτῃδἰηεα ἴἤεπ (Ε}6). [Ιη 7 (μὲ στεαυεϑὶ οουϊά 

ΟἿΪΥ θ6 δά άἀτεββεά ἴο Οἱ άδοη᾽β (οἸϊονεῖβ, [ῃς ΑΙ θζγῖτε5. --- Φεῦ» 
»ιαηι ρίυδ γι6 {ὴ6 γήησ 97 ἀὶς σροί  βατ- τῖηρβ ἃτῈ ῬγοΟΌΔΟΪΥ πιθδηῖ ; 

ΠΟΒΘ- ΤΏΡ ἈΡΡΘΑΥ ἰῃ τῃ6 ΟΟΤ. ΟἿΪΥ ἃ5 ΜΟτΏΘ ἢ 5 ΔαΟΓΗΠΊΘΠ[5. ---- 

7ΖΆεν τυονό ροίὶ γίηρε, 790» ἑὰλδν τυοόγὲ Πελνιαεί 51 7εληιαεί( δ βΒθθτὰβ 

ἴο Ὀ6 υϑ6α Ποῖα ποῖ οἵ [με τᾶος, Ὀὰΐϊ οὗ τπ6 πχοάς οὗ 16, Βεάανίη. 

Ιῃ τῇς ρεηεδϊορίοαὶ βυβίθτηβ, (ῃς Μιάϊαηϊε5 Ὀεϊοηρ ἴο ἃ ἀϊβετεηὶ 

Ῥγδηοὴ οὗ ἴῃ6 ΑὈγαματηϊάδα ἔτοπῃ ἴῃς Ι5ῃτηδο 65 ; 566 οἡ 6᾽. γε 

8τε ἴο ἰηέεσ (ῃαὶ δυο ογηδιηθηῖβ γασα ποῖ πόση ὈΥ ἴπε 5ειϊεὰ 

1πΠ0ε5.} Τῆς Βαϊξγνοῖβα ἰβ ρεσῆαρϑβ ἃ ρίοβϑβ. --- ῶῷὅ. ὙΠΕΥ νἸ]ΠΡῚῪ 
δοςσαάε ἴο ἢΐ5 τεηυαβῖ ; ἃ τηδηῖε 15 βϑρτεδα οὐ ἴῃ στουπηά, δηά ἴῃ 8 

Πηρβ ἴπεν δ βιΠρρεά ἔτοτῃ ἴῃς 5]αΐῃ γα (ἤσγοννῃ ἰηῖο 1. ΤῊ 
»ιανιτς (οὐρα) τὰβ ἃ Ὑἰᾶὰθ οὐΐοῦ ραττηθηΐ ΟΥ ΊΤΆΡΡετ. [Ι{ οου]ὰ 

ταδαἱγ Ὀ6 σοηνετίοα ἰηῖο ἃ βδοῖκ ὮΥ Ὀτίηρίηρ ἴῃ 6 σογηεῖβ ἰορ ἢ 6 
δηά {γίηρ ἴΠαπὶ ; οἵ. ἔχ. 125) Ῥτον. 30΄. --- 396. Τῆς πεῖρῃϊ οὗ (ἢ 

40ῇ Κιιι. [Ιπ ν.36 [ἢ |ἰ5ὲ οἵ βροΐ]5 ἢδ5 Ὀδεη ἰεηρίῃεπεά Ὀγ οἰμεγ πδπάβ (Βα.). 
Ὗνε. δῃὰ 514. οοηβίἀδγ ἢς οἷς ραββαρε, ν.23- 57 ἃ Ἰαῖεγ αὐ ἀϊπίοπ. ὅ:ε ἴῃς δυϊθοτβ 

εἰϊεὰ αῦονε οῃ ν. 337, ὑ. 230. ἐ Καςο., (ο., Κι; οὗ, Βα. 

Τῆς οαγανδη-ἴγαάογβ, νῆοσς σοηηδχίοηςβ οχίεπαςά ἴο ἴῃς ροϊὰ ἰδπὰ5 οὗ Αγαδία, 

ὝὝΕΓΙΕ ΓᾺΓ τίσ οΣ ἴῃ δυςὰ ἰλἰτσϑ ἤδη ἴῃς ῥεαϑδηῖβ. 
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δοϊὰ τίηρβ διπηουηϊεα ἴὸ βενεηίθεῃ δυπάσγεα 5 εἶκε β, μοί (ὩΣ “ΤΌΤ 
ΒΟΥ ΡουπάθΒ. ὙΤΠῃ6 ἤρυγεβ ἄγε ποῖ Ὄχοθββίνεὶυ ἰάσρε, Ἔνθ ἴ 

1ΠῈγ στεργεβεηῖ ἴῃς 5ρο ] οἵ Οἰάδοη᾽β ἴῆγες πυπάτγεα πιθῃ ; ἃ βἰηρ)ς 
τίηρ τηῖρῃς οἴξῃ νεῖρῃ Πα ἃ 58εκεὶ (εἴ Οεη. 2453. --- οΖ 
ἑπομαϊηρ διε ἐγέσεσηῖς, απαᾶ τὰς ῥεπάκσπές, ἀπά ἐς ῥωρρίε ραγηγισπές 
τὐογ ὧν 6 ζίηρε οὐ ΤπΠάΐαη] οἴ, νι, ὙΒῈ Βαϊξνεσθε 5 δὴ βαὶ- 
τοῦδ! εχαρρθγαίίοη βυοῃ ἃ5 γὰ ἴᾶνε ποῖθα ἴῃ ἃ Ὠυθου οἵ οἴμοσ 
ῬΙδοἊεβ. ΤῊΪβ οαίδίορια οὗ τηϊηρθ ψῃϊο ετα ποῖ υϑεὰ ἴῃ τπδκίηρσ 
τς φεῤλσά ἰ5 υϊΐα βυρετἤμσουβ, ἀπα ΟὨΪγ ἱπίεττυρίβ [ῃ6 πατγαῖίνε." 
--Οὐέσεσηές ἀπά ῥεμπάκρ} σουρ]εα ἴῃ [ῃ6 βᾶπὶῈ ΨΥ ἴῃ 15. 4δ΄, 
τῆς ΟὨΪΥ οἵδε ρΐδσα ψἤασγα ἴΠ6 ἰαϊίεσ νοσγὰ οσουσβ. ὍὙὴε ἰγδηβ]α- 

τίου επάαρς (Ὁ Φ47-ἀΥΟῸΡ5) ἰ5 βυρρεβίεα Ὀγ ἴῃ6 εἰγτηοίορ ; 51 
ψμαὶ Κίηα οὗὨ εν οὶ γΥ 5 τηθδηΐ σδηηοῖ ὈῈ σεσίδί ἶν Κπόνῃ ; οὐ ἴῃ 

εγέφεερές, 566 οἡ ν. 3, --- 7.0. δωγῤίξ γαγνιδηές τυονηι ὧν “ἦε ξίριρε ο΄ 
ΜέῈεαη] τὰ 6 5ρο}}5 οὗ ἴῃς Κίηρβ πδίυγα!!ν [6}] το ἴμ6 Ἰεδάοσ οἵ ἴῃ 6 

ἐχρεἀϊοη (ν.2). Ῥυγρὶε τοῦρεβ σὲ ἴῃς Ὀδάρε οἵ τογδῖν ; Ραυϊΐ 
νοῦ 1 ἱπηαρὶπο ἴπ6 Βεάδνίη οἰϊείβ τί ἀΐϊηρ ἴο ἃ (ΌΓΔΥ ἴῃ {Πεὶγ 

τοῦθ5 οἵ 5ἰδίθ -- 7Ζζς πεοξέαεες “λα τοέγεὲ οπ “δε πεεξς 97 ἐλεὶν 

εαηιϑρ} ν-3, Βυάάξε 5665 ἰῃ 1ῃ656 ψγοσγάβ ἴΠ6 ΟἿΪΥ ρεηυΐης ρματί 
οἵ νι Ὁ, δηὰ τερατὰϑβ ν.»β 45 ἃ ρίοββ, Ἵχρ  αἰηΐῃρ ἴῃ δἃΠ ὉΠΏΘΟ ββασΥ 

ΜΑΥ ον Οἰάεξοη ροὶ ἴπ656 ογθβϑοθηῖβ Ῥ) 6] δυβθη δηαά ϑιῖδάς, 
οἱ ἴῃ6 σοπίγασΥ, τί ρμΕν ΠοΙά ν. τὸ 6 ρεπυΐης, ἀπά ἴθ σῆο]ς οὗ 
ν. 330 Ξροοπάδιυ ; οὔβεγνε ἴΠ6 βυυϊδδιτατοη οὗ ἴῃ6 ρεηεσαὶ πεοζέαεες 
ἴοσ ἴῃ σᾶγα δηὰ Ἵμαγδοιογϑις ἐγέσεθηές, ΤῊΣ δυῖδοσ οἵ ν.᾽ Ὁ νυϊβῃεα 
ἴο δηυτηογαῖς 4} {παῖ 0611] το Οἱάδοη ἴῃ ἴπε ἀἰδι θυ! οη, 45 ννῈ}] ἃ5 

νῇῃδῖ ννὰ5 ρίνϑη Ηἰπὶ δἵ ῃΪ8 τεχαεβὶ ΌΥ̓ [ἢ6 ΡΘΟΡΙΘ, γερᾶγα 655 οἵ ἴῃς 

ἱπαρρσορτίδίθηθβθ οὐ [6 ἱπνθηΐουυ ἴῃ τΠ|5 Ρμΐδοα. --- 297. Οίάεοι 
"παάΐφ ἐξ ἱπίο απ ἐῤλοαά τε οῤλδαῖ στὰβ τάδ οἵ ἴπ6 ρο]ά τῃρβ οὗ 

τε Μιάϊδηϊτε5 (ν.᾽ 5. 333); νι ϑδϑ ᾿ς οὈν᾽ ουβὶν ἃ ρῖοββ ; 8566 ἄρονε. 
Ξῤλδά 15 ἴῃς βρεοίῆς παῖης οἵ ἃ κίπὰ οἵ ἰάοὶ ; οἵ, τ᾽ 18" ὅτε. 
Ηοϑβ. 3.83 Ταῖΐβ ἀρρεᾶῖβ βεσε ΠῸπι [ἢ τηδίεσίὶ, δηα [6 αυδη 
οἵ ἰξ επιρογεὰ, 85 Μψε}}] ἂ5. οπι ἴῃ 6 νετῦ, δίσεθ. Ὑμαῖ ἴξ μὰ5 50 
υπδετϑίοοά ὉΥ ἰῃε εἀϊίοτ ἰ5 ενϊάεηϊ ἔτοτη ᾿ἰ8 οοτηπιεηῖ, σά 7ργαφί 

τυεηΐ τυλογίηρ αν ἐξ, Ηἰβ βἰαπάϊηρ, ἐχργαββδίοῃ ἔου Ὠθδιμθηἶβ ΟΣ 

ἰάοϊαίτουβ ννοσβῆὶρ. ὙΤῆθ ἐῤλσα βεείηβ ἴο ἢανεὲ Ὀθθῃ ῥβου Αγ 

5. ἘΞρεοία!ν ἴδε Ῥυγρὶς τοῦαβ. Ὁ Κίολε. μ. ϑανε., Ὁ. ττό. 
ΤΤΏς τίπρϑβ ἡγεσο διρυϊεῖ (ςῃ. 35’; οἵ. ἴῃς Ατδτῃ. ἘΦ); ἴῃς ροϊὰ νγῶβ 

αἰγεδὰν ΒΟΪγ. ᾧ ῬΙΌΟΘΟΡ., μαντεῖον ἢ εἰδωλον. 
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80: ογδουΐαν ἰάοἱ ; 8:86 τῆοσε ΔἸ οἡ 15. --- 456 δίαεεσ ἐξ ἐπ λῆς 
παδυε εἰν, Οῤλγαλ)] πεσε ἰξ σετηδίηθα ἴο Ἰδῖεσ {ἰἴτη68. Οἡ ἴῃς 

νοῦ 566 ποΐδ. --- 412) Πεγαεὶ τὐϑριέ ἀοαν αὐ {1} 2; ἴ Ὀεοδπηα 
ἴῃς οδήεοϊ οὗ δη ἰάο]αίτουβ οὐ, ἰῃ ἢ οἢ Ι5γαθ 65 ἔτοῦλ ἀ}} ρᾶγῖβ 
οὗ ἴῃς Ἰαηὰ ρατγιἰςἰραϊεά. --- 4π4] 1} ὀξέα ἃ σπαᾶγε 19 Οἰάέοη σπᾶ 

ἀΐς αριν ν 32; ἰῃε οᾶυ86 οἵ ἴδ6 τυΐη ἴηι ονεσίοοκ ἢΐβ μουβ6. 
Τῆς οἰδυβεβ ᾶἅγα δὴ δἀϊϊοσγίδὶ δά ἀϊτίοη, Ἔχργεβϑίηρ ἴῃς ἠυἀφειηθηῖ οὗ 
ἃ ἰαῖοσ τἴπης, ἀηὰ ἢᾶνα ροβϑίΟΪγ βυρρ᾽δηϊεα ἴῃς οτὶρίπδὶ οἷοβε οὗ (Ὡς 
Βεῃΐεηοε. --- 38. ΟἸοβίῃρ ἰογηλυϊαβ οὐ 1ῃε εὐἀϊΐοτ ; 5866 οὐ Ὁ. -- 
Απά ἠέ ποῦ {7 ἐξ ἀσαά ἀραέμ} Ζεοῖι. τ, τπεἰγ ρονεσ δηά βρὶπὶ 

ΜεΙα ΘΟΙΡ] εἴεἰγ Ὀσόκεη ὉΥ {μεῖς ἀείεαι, ---3ῷ9. 4.4 Μεγωδόσαϊ 
δεπ "ρατὰ τυεπΐ απο ἀπε αὐ ἀΐς ἀσ»ῃ6) ἴθ νεῖβε βϑἰδῃάϑβ βΒίηριι- 
Ἰατῖγ οἷἱ οὗ ρἷαεβ. Τμαῖ ἴῃς τιακίηρ δηὰ βοϊηρ ὑρ οἵ ἴῃς ἰάο] 

. 8ἃῖ Ορῆγδῇ 15 τεϊδίε ἃ Ὀείοσε [ἷβ σεΐσσῃ ἤοπλθ, πιρηϊ Ρετῃαρ5 θὲ 
ἐχρ δίηθα ὈΥ βυρροβίηρ ἴμαὶ ἴῃ6 τεσ νυ ϑμεα ἴὸ ἤηϊβῃ δὲ οὔσα 
τε] πρδὶ ὰ8 ἄοης υἱτ τ[ῃ 6 500 115 οἵ ἴῃς Μιάϊδηϊίεβ ; Ὀυϊ ν.3 
Ὀτίηρβ ἴῃς βἴοιυ οἵ Οἰάδβοη ἰο ἃ ἴογπιαὶ οἷοβε, ν.9 Ἵοδηποῖ βίδῃα 
αἴεῦ 1 Βυάάε οοη͵εοΐυτεθ (πᾶὶ ν.9 οτἱρίῃδι βἰοοὰ δῇεσ 85, 
Ὀεΐηρ ἴῃς σοποϊυβίοη οὐ τμ6 ἤτβι οἵ ἴῃ6 ὕνο 5ἴογίεβ οἵ ῃ6 τουΐ 

οὗ Μίάϊΐδη ; τοπὶ τΠϊ8 ρίασε ἰξ νγᾶβ ὨΘΟΘββαΓῪ τετηονεὰ πἤθη 855 
μὰ8 σοι! ὈΪη6α ψ]ἢ 755-85, 1 85: θὲ ἔτοιῃ ἴμε βᾶπιδ βουζοα, ρἷδοςα 
τηυβὶ θ6 τηδᾶς ἔοσ ἴθι Ὀείνθοη 85 δηὰ 853,5 

24. τῦμϑ)] οορπαῖς οὐ]εςῖ. --- Ὁ] ἴτων. οοτγεβροπάϊηρ ἴο ἴῃς ῥτεσεάϊησ 

ἱπαρί. επετρ.; σμα ὧρ γον ρένε. --- Ὁ)} νεοσε-τῖα ἴ8 οτα πα ὩΜΠ Ὁ1) (ἣν Ὁ» 
το, ἢν3), Οεῃ. 2423 (ϑαπι.) “7 15. 321 ΕΣ. 1612 Ργου. τ, (Οἱ, Τ]εγοτς οἱ 
ΕΣ. δε. (Οβῥ. «ἀ. ΜΝαϊ]ατβὶ, ν. 155); Ηδτγίωδηη, Δὐεόγἄογίη, 1}, Ῥ. 205. --α 
26. 7.) 112] εεγίαἑπῖν, τοὸ τοὴδ σίνε ἑάεηε,; δταρδϑιζίηρσ ἴῃς νἢΠΠἔἶηρηοβ5  ΠᾺ 

ὙΠΟ ἢ {ΜΕΥ δοοεὰς ἴο Ὠἷ5 τεᾳυεβῖ; οἴ. 49. --- “Ὁ 5} (ῃς ραγίίουϊασ οὴς ἰάκεῃ 

ον πε ρυζροβε, δπὰ τηδάς ἀεβηϊϊε ἴῃ ἴῃς πιϊπὰ οὗ ἴῃς ντίϊες Ὁ. (Βαϊ ίδοῖ; οἴ. 

οὐ γ)8, σες.36 8 126, 4; Ὀανίάβοῃ, ϑγρέαχ, δ 21 6. --- 26. ΤῊς οπιϊδβίοῃ οἵ ἴδε 
απίϊ οὗ πιράδυτε (“Δεφε1) 8 οοπηπιοη; οἵ, 96 175 8:4 ἃς, --τ Ὁ) ΦΠ] 5ες οἱ ν.3!;, 
-- Γγο)}} ἴῃε δποίεηϊ νεσβίοῃβ ἴοοϊκ ἴῃς νογὰ δἃ5 ἴῃς παῖης οἵ βοῆς Κίπὰ οἵ 

πεοίκίαςς οὐ οοἶϊατ. ἢ ϑόπὶς [εν βῃ ἰπιεγρτεΐεσβ οοπηςεοῖεὰ 1ξ ἢ ἡ) Εχ. 305 

(στακτή), δῃηὰ εχρ]αἷπ, σαρβϑυϊεα ἴῃ πο [818 δυγεεῖ-5πιε πρ σζυπὶ γᾶ5 ὑγοτῃ 

(οἱάες βοβοῖϊδαῖβ φυοϊεὰ Ὁ ΚΙ., ΕΓΌΟ., α].)}; 8ο ϑοῆπι., Βυχίοτί. Αδυϊννα!ὰ 
βυρρεβῖβ (Παὶ ἴξ τῇδυ ὃς εαυϊναϊεηῖ ἴο ἴῃς Αταῦ. »αῤα αζμη, ἃ βι:8}}, οἰςασ ρεδυὶ 
(ἴσου [15 γεβεπιθίδησε ἴο ἃ ἄτορ οἵ ναῖευ), οὐ ἃ Ὀεδὰ οἵ ροϊὰ οἵ βιῖνεῖ (οτὶ ρί- 

ὯΔΙῚῪ οὗ βρβοτσίοδὶ οὐ εἰοῃραῖεα ἔογπι) (αβίεηςά ἴο ἴῃ Ἰοῦς οἵ ἴδε ἐδύ, εδι.ἀσορ; 

ὁ Ἐὸσ δὴ δετγηαϊΐνε Ὠγροϊῃεςἰς, 566 ποῖς Ὀείον,. 
ΟἿ Φ' κοῦ, δίαάενις, ἐλαρίεει. 
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οἴ, σταλάγμιον. ΤῊ 5 ἱπιετρτεϊαιίοη ἰ5 αἀορίεα Ὀγ ϑοβτοεάεσγ, ΓὈ ΜίςοΝ. (ρεατ]9), 
Ὁ 65. 7Ζε-.. διυά.; οἴδετβ 5ἰ πρὶν, ἐαγ-ὐγοῤε (Βε., Ἀευβ8, α].). ὅ:ε 6βρ. ϑοῦγοθ- 

ἄετ, 2ε νεσέϊές γρειεέϊογ μη, Ὁ. 4.5--56. --- 5 ΥΝ Ὁ 52} ἀπε οοἸουτ 15 ἃ τεὰ ρυζ- 
Ρίε, ποῖ νἱοϊεῖ : 8εεὲ ΡῬ]᾽η., κ:. ἀ. ἰχ. 133-|3ς; εἰ ἴζϑοι, ΡΑ 3, ἵν. ῥ. 490 Ε΄ 
Τῆς πᾶπιε ἰβ ἰοτείρῃ; οἴ. Αββϑυτ. σγραπιανρεμ, Ετ. Ὁ 6].7) 4: εν». “Πισό., Ῥ. 129." 
ΤῊὴε ἄγε ννὰβ εχίγεπηεὶ σοβιΥ (ΡΙΪπ., π. ὦ. ἴχ. 124). --τ 39 8εἜῈ οἡ 637, 

οὔβεῦνα ἍΝ ἱπιπμβάϊδίεϊν δἴϊου. --- 27. ΡΝ} οὐ ἴῃς εἰγτοϊορυ δηὰ πιεδηΐησ 

οὔ 1ῃ15 ψοτά, 8εὲ ποῖς οἱ 178.---- ))5.} 657 ὕδη. 30881 5, 53.2 5. 617͵.--28. "Ὁ}2 
ὩΣ] Βα. Μου]ά εππμεπα “) "Ὅν 53, δῆς 218,..-- 29, εγμόδαα! 1 ἴῃς νεῦβεβ 
σαπλε οτ ρί πα }}Ὺ ἔτοτη Εὶ, νγε βΒῃουϊὰ ῥγορδῦϊγ πᾶνε ἴο δβϑυπιε ἱπαὶ γεγμόδααϊ 

δὰ Ὀεεῃ βυθβιϊτυϊεά ἴον Οἱώεονε ὮΥ ἂπ δἰὐϊῖοσ. Απ αἰϊεσπδῖνε νου ὃς ἴο 

ΒΌΏΡΡοβε παῖ {πε δοοουπί οὗ {πε τηακὶπρ οὗ ἴπε ἐῤάσω σοπλεβ ἔγτοπι Εἰ (ἰπϑιεδα 

οὔ Ϊ, 85 ἴῃ ουγ πα] γβὶβ ἀῦονς); ν.39 ννουἹὰ ἴπεπ θὲ ἴῃ σοποϊυϑίοῃ οὗ [5 βίοσγ, 
[ο!]ονπρ ἱπηπιεἀἰαἴεὶν ἀροη ν.3., ΤῊΐΒ Πγροιμεβίβ ννουἹὰ αἷἰϑο Ὀείζεγ Ἂχρ] αἷμ 

πε ἱπεπιαϊε σοππεχίοη ἢ ἢ πον εχίβίβ θεΐνεθῃ ν. Ξ3Γ δηὰ ν.3 ἘΣ] 

80-3δ.} Μετθοβ 5 5 Ρεϊοηρ ἴο ἴῃς Πεαυϊοτοποπηὶς ἐγατηθνοσκ οὗ 
ἴῃς Ῥοοκ ; τπουρῃϊ δηὰ εχργαβϑϑίοη σοισεϑροηα ἴο ἴῃοβε οὗ Ὁ ἴῃ 
2525. 47 (9ςεε θεῖον). δαὶ τδ8εὲ νετβεβ σοηϊδίῃ ἰῃ δα αἰτίοη ἴο τ 6 
δυῖῃοτ᾽ 5 ργαρτηδτίο ἔοσηγαΐαϑ ; νἱΖ., ἴμαΐ ἴῃ6 [5γδϑὶ ἴο5 δαοριεα τἢ6 
ΜΟΤΘΠΙΡ οὗ ἴπ6 ϑῃδομαηῖα Βαδ]-θ τ ἢ (ν.335), ἀηά τΠεῖγ ἀηρταῖο- 

(] ττϑαϊπιεηΐ οὗ 7Θγα 08 4]᾽5 ἔπ ν (ν.5), 5 ἀδγίνεα ἔτοτα οἰ. 9. 
ΤἬΏδ56 ὩΟΙσ65 ἃγα ἰηβοτίθα ποῖ 85 ἂη ἰηϊγοάἀυσιίοη ἴο οἰ. 9, ᾧ Ὀυϊ 85 

ἃ 5 δι ταῖς ἔοτ τ. 8 (Ὦ. 9, 85 Μ}}} ἀρρϑᾶσ Ὀείονν, νγὰβ ποῖ ἱποϊυἀ θά 

ὉΥ Ὦ ἱἰπ ἢἰβ Βοοκ οὗ [υἄρεβ. Ὑὴα ἴον οἵ ΑὈΪπλθϊθοἢ δηά ἴῃ 6 

ΘΠΕΟΒοτηΐτε5. αἰ ποῖ παίυγα!ν [4]} ἰπίο ἢ]5 βεῆδιης οὐ δροβίδϑυ, 
ορρτγεββίοῃ, δηά ἀεϊίνεγδηςα ; ἰἴ5 τηοῦαὶ νγὰβ οὗ ἃ ἀϊδεγεη Κὶπά. 

Ης τποτεΐίοσα οὔτε ἰΐ, οηἱγ ἰακίηρ [86 νοσβηὶρ οὐ Βδδὶ- θθττῃ 

ἃ5 Δῃ ἰῃβίδῃσα οὗ ἴῃς οτοηΐο ἰαρβε ἰηῖο μϑαϊῃεηίβηι, δηα βυμπηπιίηρ 

ἃρΡ ἴπε τεβῖ ἰῇ νι, ἃ5 ἃ ριοοῦ οἵ [5γ86]᾿5 ἱηργαϊ[πάς ἴο {πεῖν 
ἀείεηάετγ, τηδϊοῃίηρ τμεὶγ ἰογροι] 655 οἵ [6 αἀἰνίηε ἀα]νεσοσ. 

ψετβοϑ Ὁ 3. οἡ [Π6 σΟΠΙΓΑΙΥ, ογπὶ 8η ἱπίτοάποτίοη ἴο [Π6 5βίοσγ οὗ 
ΑὈΙΠΔΕΙΕΟἢ ; βοπῖθ βυςο ἢ ρταραγδίίοη 8 ργεβιρροβθα ἴῃ οἱ, ψῃοτα 

ΑΡΙοἸεοῇ ἤγβὲ ἀρρθᾶῖβ ὑροη ἴἢ6 βδοθῆθ. [Ι͂ἢ {Πεῖὶγ ργεβθηΐ ἔὈγπὶ, 

Ποννανεσ, ἴμεθα νεῖβεβ σδῇ Ὠδγαὶΐγ ὃς αἰπὈυϊεα το ἴῃς δυῖῃοτῦ οὗ 

δ΄νγε 5ῃου!ὰ παίυγα!ν ἐχρεοὶ ἴῃς παπὶα οὗ 15 οοἴουγ ἴο Ὀὲ οἵ Ῥῃοδηϊοίαῃ 
οτίφίη, ἀπ ἴο πᾶν οοπιε ἴὸ ἴῇς Αβϑϑυτίδηβ ἤτοπὶ ἴῃς Δ εβί, γαῖοσ ἴδῃ ἕγοπι ἴῃς 

᾿Αβϑγτίδηβ ἴο ἴῆς Ἡεὔτενβ; δῃά ἱπουρῇ νγε οδπποὶ αἱ ργαβεηΐ ὑγονς [ἢ 5, ἰϊ ἰ8 ἴ8ς 

βδίεσ αϑϑπηρίίοη. 80 δἷϑο α. ΗἩοῆϊπιδηῃ, Ζ. 4. 1894, Ὀ. 337 ἢ. 

ἐ Ου ἴδεδβε νεῦβεβ 866 Ἔϑρεοία!γν Βυάάς, Αἰολέ, μ. δάνι,, Ὁ. 119-122. 
1.80 τηοϑβὶ τεοεηὶ οσίεςβ. ᾧ Βυ. 
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οἷ. 9 ; τῆοτα ἴἤδῃ ομδ ρῇγδϑα ἰῇ {Π6τἢ βιιρραοϑίβ γαῖ οι ἃ ττίτοσ Δ π}}}- 
ἰατ τ τὰς ῬΠΘΒΕΥ παττγαῖϊνα ἴῃ σδηθβὶβ.". ὙΠΕΓΕ ἰ5 ΠΟ ἴγδος οὗ ἃ 

Ι)ευϊοτοηομιῖς ᾶπά. [Ι͂η νίοϑνν οὗ ἴπεβε ἔδοῖβ, ([η6 Ὠγροιμαϑὶβ οὗ 

Βυάάς ἰ5 ἴῃς τηοβῖ δοσθρίδοϊα ῃϊο μᾶ5 Ὀεεη ῥτοροβεά. [{ ἰ5 
ταὶ ἴῃς ἤηαὶ δἀϊῖογ (ἘΡ) τεϑίογβα Ἵἢ. 9, ψῃϊοῃ Βὰ Ὠδά οτηϊτιεά, 

Ρτγεῆχίηρ ἴο ἰΐ (15 ἱπιστοδυοστίοη (ν.35.33), τῆς βυρδίαπος οὗἩ σι ῃΐο ἢ Βα 
ἀεηνεὰ ἔτοπι ἴῃ6 ῥχε- ἀδυϊζεσοηοίηῖο βοῦσος ἰῃ ψῃϊο ἢ ἢς ἐοιηά [ἢ 6 

βίου οἵ ΑὈϊπλοίεοῃ. Τὸ τ }5 βϑοῦσοα ρσοῦδοὶν Ὀεϊοηρεα ]5ο τῇς 
ῃοῖίςα οὗ ἴπ6 Ὀυγίαὶ οὗἩ γα 088] ; οἴ, 25. --- 80. ον Οἰάεομ ἀαά 
σευφρῖν 5955] τῇς πυπηθετ, οὗ δ 5 3.86. οὗ ΑΡάοη᾿ 5 βενεηῖν 505 δπά 
διαπάβοῃβ (1212), [αἷτ᾿β (ΠΤ βοὴβ (το), ἄζε. -- ὴο ἱεεωο γγονι 
δὶς ἠοέμ6} 15 διέρὰ, Οεπη. 4655 Ἐχ. τ΄ οὐ σεη. 35}} (Ρ)). -- 2 ον ἀξ 
λαά νιαρῖν τοίνες} ἴῃς πυπιθσουβ Πάγθοῖη ἰ5 8ῃ δνίἄάδηος οὗ ἢἰ5 
ψο ἢ ἀηὰ ΡΟΨΕΙ; 566 θεοῦ οὐ 9". ---81. “7 εοπεμδίμσ τυὴο 
ἐνεά ἐπ δλεελφ] 9" 538. ἼΠε ννοπιδη νγὰ5 Ἔν θην ἃ Ὁδηδδηϊίε, 
δηὰ ἃ ἔτεα νοιηδη (5εε 9᾽ 5), πον ϑιδηάϊηρ [οἴ μαηλ5 Ηΐηρ (98). 
ΤῊαε τεϊδιίοη οἵ [Ἔλα δαὶ ἴο Θσ ννὰβ ργοῦδοὶν ᾿ἰκα τη οἵ ϑαπβοῃ 

ἴο Ηἷ5 Ρῃ  ϑιης νὴ" αἱ ΤΙπιπδίῃ, ἃ φααῖφα τηαδιτίαρε ; 56ὲ6 οἡ 14..7 

--ὴἶε ρανε ἀΐπι ἐλε πᾶν Αδῥμιείσελ] ἴῃ6 Ἡᾶτὴβ ἰβ ποῖ ἴο Ὀς ἱπίογ- 
Ρτεϊβά, "ΜγΥ [δίδει (]ιὈ 044]}) 5 Κίηρ᾽: 85 ἴῃ 8}1 β᾽ τ ]ατ σᾶ565, 
Με ἰ5 ἃ ἀϊνίπα {π|6 οὐ ἤδηηε; οὗ. Απὶπλεϊθοι, ΕἸ θοῇ, 

Ναιμδημμεϊεοῆ ; αἷδο Μαϊοβίβῃυα, ἄς. [1 ἰ5 ἀουδτα!, Ὠονγενου, 

ΨΥ ΠεῖηεΥ 6 δῃουἃ ἐχρ]αίῃ ἴἢ6 πᾶπῖθ, " Μεϊεὶς (6 ροά-Κίηρ) ἰ5 
(α}γ) (δῖ μεσ, οὐ " Εαῖμποσ οἵ Μείεϊκ᾽ ; τῆς Ἰδίίεσ, ἱπιροββί]8 5 1 

βουπᾶβ ἴὸ οὐγ δδᾶῖβ, ἰ5 ποῖ ψιουΐϊ ΔΏΔΙΟΡῪ ἴῃ τη τσ ΡΓΟΡΟΣ 

ΠΑΠΊ65; 866 Ὠοῖδ. ΕῸΣ ἴῃ6 ψΟυβῃρρασ οἵ Ὑδμνεῖ, ἢς ἰ5 ἴῃ 6 
Κίηρ ; ἴοσ (86 (αῃδδηϊϊεα οἵ ϑῃδομειι, {πεῖς Βαδὶ- Ὀθ ΠΊΉ. --- 
82. 414 κοοα οὐΐ αγε] ἴῃ ρῇγαβδα ὁσουγβ ΟὨΪΥ ἰῃ σεη. 15 (ΚΡ) 
25 (Ρ) τ Οἢγ. 295. -- “πῶ τοας ὀμγίφα ἱπ “ὼς ἑογιὸ οὗ "ρατὰ 
ἀΐς γαμιεγ} οἴ. 25 τῷ 705. 24. --- κι Οῤλνγαλ)] 566 οἣῖ. ποῖβ. -- 
38. Ου ν. 5 3 5εὰὲ ἀῦονε, Ρ. 234. --- 41. σοοη ας Ο'άεοη αἰξαά 1 οοτ- 
Τεβροπάϊηρ ἴο ἴῃ6 ρϑῆθσαὶ ἴπθοῦν οἵ Ὁ (2); ἴῃς ἀδαίῃ οὗ (με 
Ἰυάρε νγᾶβ αἰνγαγβ [6 βίρηδὶ ἴοσ ἃ ἰαρβε ἱπῖο μεδι ῃεηΐβπι ; οἵ. τ 1118, 
24... ,ἰ. --α Τὴ. εγαείες ἀραίπ ἀῤοοία σε το ἀεαλεηέςν} 11. 
γεμγγισα αηα τυερι’ τυλογίηρ 7,67 26 ὀααίς. ΟἿ. νιν 41, Ἐχ, 4455 

5. Οὔϑεινε, ἐσενέης )ονε λὲς ἰοέπς (ν.8); ὦ πε οἱαά αρε (ν.83); 5εὲ οοπηπῃ. οὐ ἴῃς νυ. 
ἘΒι,, Ρ. ζῶσ; οἷ ΚΝ. ΒΕ. 5πι, “Δ ἀπά Δέαγγίαξε, οὮ. 3; Ἔ5Ρ. Ὁ. 76. 
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Ὁι. 2118, ὙΠς ρῆγαϑθε 15 ποῖ ἴμαὶ υϑεὰ Ὁγ Ὁ ἰῃ ἴῃς Ἡδχαΐουο ἢ 
(οὐδόν φοαῖς, αἰΣ}9 ὅς.) ; ἰξ τῆδυ πᾶνε Ὀξεὴ Ἵῃοόβεῃ μεσα τι τείεσ- 

Θησα ἴο ἴῃε ψουβῃρ οἵ Βαδὶ-Ὀεπῖῃ, ν. Οἡ τῃς Ὀδδ]ς5, 5886 οἢ 

41... -- 4.4 νας Βααἐὀογίά ἐλείν ροα]} ϑρεοϊβοδιίοη ἴο ἴῃμ8 
εθογαὶ ομασρε. Β4δ]-οσίτ, ἰῃ 9" “4114 ΕἸ-θεττ, νγὰ8 [ῃς ροά 
οἵ ϑμεοβεω, ψῆεσε δ6 Παὰ ἃ ἰετηρὶς 9" 5." ὙὍΠε δαῖμον οἵ 85 
ον] ΘΕ ἀββυπηθ5 ἴπδὶ [ῃ6 Ρδορὶς οὗ ϑ'ῃεοῆθπὶ ψεσε Ιβγδθ! 65, 

δηα φεηεγα ζεβ [Π6 ἰοσαὶ ψνοσβῃΐρ οἵ Β68]- δθγῖἢ ἰηῖο ἃ ἀείδοϊοη 
οὗ 586] 45 ἃ ψῇοϊθ. Νοιμίηρ 8 οἰθάγεσ, μονονοσ, ἰῃ οἷ. 9 ἴδῃ 

ἴῆδι τ(ῃς ρορυϊδιίοῃ οὗ ϑῃεομθηχ τὰς (δηδδηϊίϊε ; [ῃ6 ἰηϑυτγεοιίοῃ 

Ἰοτηθηϊεά ὉΥ Οδ8] ἰ5 ἃ τιϑίῃρ οἵ ἴῃς παῖϊνε ἱῃμδὈϊϊΔηῖ5 δραίϊηϑι 
της ταὶς οὗ της Π41{.15γαοῖτς ΑὈΪπλοϊεοῖ ; 5ες 65. ν. 33. --- 34, 2) ιά 
πο γεριθριόφν γαλευελ ἐλεὶνγ φοα οἴ. 37. ---- γλο γεσεμοα ἠάενι ὕγονε 
446 ῥοτυεν 9 ασὦ ἐλεὶγ ἐπερεΐες ογι αὐ οἰ 469] οἴ, τ 8. 12} τοἱδ; ἢ 
ἴῃς Ιαϑὲ ρῆγαβε, [ιἀ4. χ᾽" Πι. 12} 25. 05. 22} τ ΟὮγσ. 225. -- 
89ὅ. 44 τοεγέ πο φοσα 19 “16 γανεδ 97 Ξεγυδόαα]]} ἴα Ξυϊδίδησα 
οἵ ]οἴδμαπι᾿β δοουβαίίοη (958) ; 85 ἴῃ (ἢε ἐογτεροίηρ νεῖβεβ (ν. 33. 5), 
ΜΠδὶ ἴῃ6 ΘΠ ΘΟ οτηϊτ65 αἰὰ 15 Ἰαϊὰ ἴο {πε Ἵμάγρα οἵ 4}} [5γτα]. 68] 
ψ }} ἢ οης, τεαυϊε ροοά νι ροοά, ὅεη. 215 705. 2.2 Τυά. τ, 
-“εγυῤῥααι Οίαάξο»!Ἴ ἴἰε ἤᾶτηα [Ἔπυ Ρ 88] δοηβ 15 υδεα ἰῃ οἷ. ὁ ; 
Οἰάεοῃ δίοῃε ἰπ οἰ. 8 (ἐχοερὶ ν. 3); οὐ ἴα τηδγρίῃ δεῖν [ῃ6 
ὕνο, οὔθ Ὠᾶϊτηβ ἰ5 ρἰοββεά ὉΥ ἴῃ οἴμεσ. Αϑ ἴῃς δυΐμου ἀσαᾶνβ 
ἀϊγεοιν ἔτοπὶ 9᾽δ, ἢς τυ ἢαᾶνε ψτιτεὴ [γα 84] μετα, τπουρῃ ἴῃ 

ν 3 ἢς ντίϊεβ Οἰάδοη ; σοῃρ. οὐ 7}. 

80. ν»π 795} οὗ, Ὁ νΠ ΓΙ) Ὁ) 2; ἰξ ἰδ 811 ἴῃ τς ραϑῖ. --- 381. γΡ)550}} 
19 ραςεῖνε, 206 δ.6; ἴῃ ο18 Το μαπὶ 88γ5 γν. ὈΪ. (ου ὅδςῃ. 255) 868 ορβετνεὰ 

ἴδαῖ ἱπ αεη. φῦϑνρ ἰδ τῶοτς ἴΒδὴ οὔος ἰπϊγτοάυςεα Ὁγ ΒΕ. --- Ν᾿ 2] Οεῃ. 473.35 
1988. 22 --- ἸῸΦ Γν Ὁ} οἵ, 2 Κ. 1η86 Νεῖ. οἵ Ὀδη. 1ἴ 512 (Ἰαῖε; Βι.). --- 
Ὕ Ὁ)2Ν] Οαεῃ. 20 21: 26; οἴ. ἼΠΟτΙΝ (1 8. 21 2 5. 817),} δῃά ἴῃς Ῥμοεηϊοίδῃ 

Ὠδῖηεβ ἼΡΌΠ, δηὰ ἐβρεοία!ν ἼΠΌΓτΝ (ἼΡΟσπ). [πὸ ἴπε 1αϑὲ ἴὰς φταπιταδίϊοαὶ 

τεϊαϊίοη ἰ8. ἀπαηιδίρυουβ; ἴῃς παῖης ͵5, ϑίδίεγ οἵ ΜΙΙΚ (Μεῖεκ). Αδϊπιεϊεοι 

5 δοοοτάϊηρὶγ, Βγοίμεν οὗ Μεῖεκ, ποῖ, ΜΥ ὑγοίμεν ἰ5 Μεϊεκ, δὰ Αδίπιεϊεςι, 

Βαῖμεν οὐ Μεῖεκ. Σ 82. πϑὉ 53"Ὁ9)3] Οεῃ. 1516 255 1 (Ὦγ. 2938, -- τ Ν ΠΡ 
ΛΝ] σταγιτηδςα!ν ἱποοτγεοῖ. όοοτζῃ. ψουϊὰ οππεπὰ Γι ρ»5 (633); ΚαυϊΖβοῖ 

(6 εβ.36 Ὁ. 401) βϑυρρεβὶβ (παὶ "0; 8ῃουϊὰ 5ἰδηὰ εἰἴποσ αἴϊες 2.) οὐ δὲ ἴῃς 
επὰ οἵ ἴῃε νεσβε. Αποῖδμεσ ροββί ἰὴ ῊΥ 15 [παῖ κ ΡΟ ὩΝ 5 8 ρίοββ ἔγοτι 63), ἴο 

5. 8εε οοζῃῃ. ΟἹ 9". 
Τ Οιδες οοτηρουπάς οὗ λήεζεε, Ξεεὲ Βαείδρεη, δεγαφε Ὁ. τ46. 

Ζ Νδ!άεκε, ΖΟΜΟ. χιὶὶ, τ888, Ρ. 480; «ς(. ΡΒοεῶ. ΠΩ ΌΝ, Μοίδεσν οὗ Αϑίαγῖα. 
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Δ ΟΒ (6 ῥγδοθάϊηρ ψογὰ νγὰβ ποῖ Ῥσουρθὶ ἱπίο στατηπιδιῖςαὶ δοςοτά. --- 
Κ΄ ΡῸ Ὁ»2} Ἔνξῃ 85 ἃ ρἷοσβ νγὰ ββου!ὰ τεαυΐγε γ9} κγπ; οἴ, ΘΒΝ εἰ. ὦ, 

ΙΧ. ΑὉἱπιθ]θοῖ δὰ [09 τηθῃ οὗ 38 Θο,θπι. --- ΑὈἰτΘ]Θ ἢ, ἴῃς 
Βα! -(δηδδηΐίς βοὴ οὗ ᾿εγαῦραδὶ, ρεσβυδάθβ ἴῃ6 ρεορὶς οὗ ϑῃεςῃδηι 
ἴο αν Ὠἶτα ἕοσ {πεὶγ στὰϊεσ ἴῃ ργεέδσεησα ἴο ἴῃς οἴου 80η5 οὗ ἢΐβ 

(λῖμεσ. Αδειϊιεὰ Ὁγ ἴῇδπι, μῃῈ ΚΙ]15 ἢϊ5 ὈτοίΕ 15, -- [Ἰοἴμδτα, τῃ 6 

γουηροδῖ, ΑΙοηθ εβοδρίηρ ἴῃς βἰδὰρῖευ, ---- δηά ἰ5 τηδάς Κίηρ ἴῃ 5ι6- 
σοι (ν... 5). ]οίμαπι ἴῃ ἃ Δ 0]ε νεηῖβ ἢἷβ οοπίετηρίυουβ ορίηίοι οὗ 
τοῖν πανν Ἰογά, υρ ταϊά5 ἴθι ἔοσ {πεῖγ Ῥά5ςῈ ἱηρταίίαἀς ἴο [ἐγ Ὁ- 
44] {πεῖν ἀδίδηάοθσ, ρσοπούῃοθβ ἃ ουτβα ὑροὴ ἴΠ6πὶ δηά {μεὶσ Κίηρ, 
δηὰ ἤξεεβ (ν.1.3). Αἴδεσ ἴῇγες γϑατβ ἴπΠ6 Θῃεοοηλίϊε8 (4}} ουἱ τ τἢ 
ΑὈϊπιοίθοῖ ; δὴ ἰῃϑυσγεο!οη ἰ5 ἰοπιεηῖϊθα ὉΥ οἠς (ζ64], ἃ πεὺ- 

σομιοσ (ν.3.9), ΑὈΙΠπλοΙθο, Δρργίβθα οἵ τς ϑἰζυδίίοη. Ὁγ ἴῃ6 
ξβονεγηοσ οὗ ἴῃς οἰϊγ, οοτλθ5 ΜΙ ἢΪ5 50] ἀΐθῖϑ ; (δ8] ροεβ ουΐ ἴο 

Πρδὶ πὶ Ὠἷπι ; 15 Ὀδδίθη δηὰ ἀγίνθῃ Ὀδοκ ἰηἴο ἴῃ οἰ, ΟὨΥ ἴο δὲ 
οδαὶ οὐδ ὉΥ ἴῃ φονεσποσ (ν. 3). [Ιηἢ ἃ βεοοπὰ ἀδγυ᾽β ἢρῃιίηρ, 
ΑΡιπθ θοἢ ἴακοα [6 ρἷδος Ὁγ 5ἰγαίδρεπ), ρυΐϊβ [6 ἱῃῃδϊ δηῖ5 ἴὸ 

πε βνοσὰ, δηὰ ἀδβίσογβ ἴῃς οἷν (ν. 5 5). ὙΤῇὲε ρεορὶς οἵ μὰ 

παρ θουπης Τονοσ οἵ ϑῃεομεπι ἴᾶΚε τεῆισα ἴῃ ἴμ6 τειαρ]ς οὗ 
ΕἸ- επί ; ΑΙ πιο εοἢ Ὀυγῃβ ἰδ ονεῦ τπεὶγ πεδάς (ν. 5 5). Ὑγμ1ς 

Βεβίεσίηρ ΤΏεΌεΖ, ΑΙ ποθ ἢ 15 ἔδία!ν ἢατγὲ ὈΥ ἃ τι]]Ἰβίοης ψϊοἢ ἃ 
ποιηδη ἴῃγεν ἔτομι ἴῃς Μ}4}}, ἀῃηὰ ἀἴ65 ὈῪ ἴΠ6 ϑινοσζά οἵ ἢἰβ δυτηουσ- 

Ῥεάᾶγεσ. 80 7οἱμαπλβ ουγβα 18 (]Π]]εὰ (ν. 25 57), 
ΤΕ ομασγαοῖοσ οἵ ἴῃς παιγαῖϊνα ἃ5 ἃ ψῇο]ς αἰβρίαγβ ἃ βιγ Κίηρ 

ΔΙΏΠΙΠΥ ἰο 85; οὗ ἴῃ6 ῥσαρπιδιίβαη ψῃἰοἢ ρετναά 68 ἰάγρα ρᾶγῖβ οὗ 
ςἢ. 6. 7 ἴδετε 18 πὸ ἴγσαςβ."". γε βῃουϊά ὃ6 ἱποϊηςά, {πετείοσε, ἰῃ 

(ΟΠ ΟΙΤΩΪΥ ἴο ΟἿΓ δηαϊγϑὶβ οἵ ἴῃς ρσεσοβαϊηρ σμαρίεγβ, ἴο δβοσῖθς ἰξ 

το [1 Βιυάάε, οη ἴμε σοπίσασυ, ἀδγῖνοϑ 1 ἔτοτῃ ΕἾ, ψῃΟ, ἴῃ γείε! ηρσ 

τε οἱ (οἱ κ-ϑίοτυ, ἱπισοάδυςεα οὗ ἢΐ5. οὐγῃ ἱπνεητίοῃ ἴῃς [Δ0]6 οὗ 

]οιδατα (ν.1-).1 
ΤὨδ υπἰτγ οἵ ἴῃς σῃδρίεσ μὰ5 Ὠἰ[ποσῖο θεθη δἱπιοϑὶ υπαυδϑιοηβά, 

1 15, θδοψενοσ, ποῖ ἀηαασϑιϊοηδθϊθ. ΤΏδτα ἀγα οἰθαυν τνο δοσουηῖβ 

οὗ [με οτἱρίῃ οὐὁἨ μοβε! 65 θεύνεεη ΑὈἰ πε εοἢ δηά ἴμ6 ϑΘῃθομοτη- 
ἰῖε5. [Ιῃ ν. 35:5 Δῃ εν]] 5ρίτῖῖ βεηΐ Ὀγ Οοά 5118 ἂρ ἴῃε Θῃθομθιαῖαβ ; 

« διυά,, Ννε., Οο. 1 Βοδιγαάει-Ὀς ΝΝν εἴϊο, ΖΦ ἐκ48, ᾧ 209. 

Το Ε δε ομαρίοσ ἰ5 δἰἰτίαϊεά ὉῪ Βτυ βίοι 6130 (Βυ., Ρ. 1:8 π.). Οὐ ]οϊδαπι' 5 
ἴὉΪε, Κυς., ΙΟΟΞ, ἱ. Ρ. 329. ὅ8εε δυσίμοτ ἰῃ οτῖϊ. ποῖς Ὀείον. 
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{Πεῖγ ἀγπιθα Ὀδη48 τοῦ 411 σῆο ρ855 [Ὠσουρῇ [ΠΟΙ͂Σ τοΥΓΟΙΥ : ἰἢ 
ν 5 5 ἃ (ἈτῺΠῪ οὗ πενν-᾿ομλεῖβ, μεδά θα Ὀγ (δὶ, ἱποίϊες ἃ στενοῖς ὉῪ 

ΔΡΡΘδἰβ ἴο τάσθ- ὑτάς δηὰ ἢαϊσεά. Τῆς βεααεὶ οἵ (με ἤτγβι οἵ ἴμεβα 
δΔοοουηίβ ἰ5 ἰουῃά ἴῃ νι; Αἰ πιο θο ἰᾶγ5 ἀῃ δια ἢ δραίηϑε 
16 οἷϊγ, ἴακε5 δηὰ ἀδϑβίγουβ ἰξ : ἴῃδὶ οὗ ἴμ6 βεοοῃὰ ἰ5 ν. 3, γε 
οὈϊδίη ἴΠ15 ἴννο σομῃρ]οῖα παγγδίίνεβ, ἀηὰ ἴμ6 σοηδιδεὰ σερεΠ ΠΟ 5 
οὗ ἴῃε ϑἴοιῃυ 85 ἰζϊ ποῦν βἰδηάβ ἀἰβᾶρρεασ. Τῇε ἔδ]ς οὗ Τοἴμδιηι 
(ν.1.3) 15 σορῃαῖθ ἴο ἴῃ ἢγβὶ οἵ ἴῃε86ὲ ὕψο ῃδιτϑίίνεβ, ἀπ οδγγῖεβ 

ΜΙ 1 15 Ρτειηΐβαβ ἰη ν. δ; ἔγοτχ 18 ϑουσος ν. δ 150 15 ἀθγινθὰ, 
1 οὐ οὐβεγναϊίοῃ 8 σοτσσθοῖ, ἴῃ 6 νευβίοῃ οἵ [ἢς βίου ἴῃ Μϊοἢ 
Ο,88] ρίαγβ ἴῃ Ἰθδαϊηρ ρασῖ τὭδυ Ὅς δβϑουρεα ἴο ; [με οἴδοσ ἴο Ε.. 

Νο (τᾶςα5 οἵ [5 βδηά δῖα αἰβοονεγαῦϊα ἰὴ ἴῃς ομαρίοσ. Τῇα 

βϑἴοιγ οἵ Οἰάδοηῃ ἰ5 σοῃοϊυἀεα ἴῃ ἴπ6 υδυ4] ψαν ἴῃ 8535; τῆς ἰηῖτο- 

ἀυςσίίοη ἴο ἴῃς βίογυ οὗ Τερμίμδι, τοϑῖ᾿, (Ο]]ον5. 6 τηυβὶ ἱπίδσ 

ἔτουῃ ἴῃ6 δῦβεπος οὗ 5 ομαγδοίεσίβεὶς βεϊτηρ τμδὲ [Π6 Ὠίβῖοτγ οὗ 
ΑὈΙπλεΙθο ἢ δηάᾶ ἴῃς Θμεομοιηἶτο5 ψψὰ5 ποῖ ἱποϊυάοα ἴῃ ἴῃ6 Πευΐετο- 
ποτηϊο Βοοκ οὗ [υάρ65, ἰηῖο ννοβε ργαρῃγδίίϑηι [ἃ οουϊὰ ἠοῖ ΘαϑῪ 
Ὀ6 σοετοθά."'. 1ἰ 85 ἰουπά, μονενεσ, ἰῃ ἴῃς οἸάογ Γεμονί5ις θοοΪς 

σι θοῦ Π. ψουκεα ονοῦ ; ἰΠ6 βᾶτηθ βοῦγοθϑ τὰῃ ΤὨσουρῇ ἰξ ψὨϊοἢ γα 

μάνα ἀἰβοονεγαα ἰῃ οἢ. 6--8 ; ἀπά (μὲ ἰξ Ιᾶαγ Ὀείοσε Ὁ ἀρρεᾶγβ ἔτομι 
855 85 ΨῈΪΟΙ ἰ5 5 ὈΠεΥΐ ϑυρϑιζαϊς ἴοσ ἴ. [Ι{ τηυβὲ αν Ὀδδῃ 

τεβίογεα Ὁγ ἃ 51}}} ἰδίθσ εἀϊζοσ, νῇο ψτοῖς 859:83 [οὸ ἱηισοάυσα [1 

ΑὮ δηδ  γ515 οἵ οἢ, 9 18 διἰεπιρίεα Ὀγ Δ ποκὶες (ογέομία ες δογεεδιρρέν, 
Ρ. 59 8.), 88 ἰοϊϊοννβ: ] 91.ὅ. 21. 36.29.41. 42. 43. 46.429. Ε 951-30} 31 9 283-25. 80.-88. 8ὲ-85 

[ν.86 898. Κ)ΖῚ] 89. ὁ.4.ὦ. Τὸ ψῖο οὗ [μς ἴννο ν.δθεδό Βεϊοπρ 5 ἀποετίδίπ; 
ν 3. δδιῦ] ατἷς δἀὐάεὰ Ὁγ Ὁ. 

Τῆς βίοτυ οἵ ΑὈϊπιοϊεοἢ 8 οὴς οἵ ἴῃς οἱάεβὲ ἰη τὴς Βοοΐκς οἵ 

7υάμει, πὰ ἴῃ νᾶτίουβ ψψᾶγ5 οὔς οὗ ἴῃ πιοβὶ ἰπϑίταςτίνε. 8 
Βανα Ἰεαγποὰ ἔγοτῃ οἢ. τ [δῖ ἴῃ 6 5γδ δ} 65 ἴῃ ΠΟ ρατί οὗ ἴῃς ἰαπά 
ἙΟπλρ εἰς ἀἰβροββοββοα ἴλ6 πδῆνε ρορυϊαϊίοη ; τῃαῖ, οπ ἴῃ 6 σοη- 
ἔγατγ, τῆς ἰακῖογ, ἔνθ νἤθγα ἴῃ ἩΘ ιν -ΟΟΠΊΘΓΒ ψγ γα βισοηροβῖ, γοϊδηθᾶ 
ἡπαηγ ΟΥ̓ τῆς πιοβὲ ἱπηροτίδης ρἷδοεβ. (ἢ. 9 ρῖνεβ 5 ἃ ρ᾽ πηρβ6 οὗ 

αἰνο τοϊαι οι. θούνγοθη τῇ 6 ἴννο Ρβορ]εϑ [8 Ὀγουρῆϊ 546 ὈΥ 5ἰά6. 
᾿Ἴνὸ (κα ἱῖς τον, ΒΘ οθπι, ᾧ ϑαθήεοῖ ἴο [γα ρΌδδ] οὗ Ορῆγδῇ ; 

ΦΜρο αἸνονα, ", 334 {, 
Ἡ Μηρ 3,0, Α"ἼρΑΔ μ. ὅανε,, Ρ. τιρ- 122; δῃὰ δὔονε, [πιγοἀυοίοῃ, ᾧ 7. 

11Ππρο πη ΠῪ ΟἸπαιπίε; [5τα Ἂ 65 γεγο πὸ ἀουδὶ φεμὶεὰ ἰῃ ἴὰς ἴονι ; [86 

ψνδι6 ], υνγονφΓ, ᾿ οἰ κοη8 οὗ θοῦ οπι, Ὀμυἱ ψεγῆν. 

“δὰ 



τχ. 230 
δὶ5. Πα] Οδηδδηΐίς βοὴ ΑὈϊπηθίθοῦ, το παῖαγα! Υ Ὀοϊοηρβ ἴο ἢ ΐ5 
τηοῖῃετ᾽5 Ρεορὶς (5ε6 οὐ νυ.}) ; ἴμε ϑυσοεβϑία ἀρρεὰὶ ἴο Ὀἱοοά, 
“ΠΟ 5 ΤὨΙΟ ΚΟΥ τῃΔη τδῖοσ,᾿ ὉῪ Μοῦ ἢς Ὀδοοίμεβ Κίηρ οὗ 

Θῃδο εῖα, τυ] ηρ 4150 ονοσ ἴῃ6 περ ρουτίηρ 5γδ  ἴ65.; ἴΠπε ἰηΐοτ- 
Ἰορεῖ Οδ88] δηὰ ἢιἷβ Κἰπβϑῃθῃ, ψγῇο 56 1[|6 'ῃ ϑῃθομθπὶ δηᾶ ἰηβιϊραία 
ἰηδυττοοτίοῃ ἀραίηϑὲ ΑὈϊπιθίθο ἢ ὉΥ 5 ΚΙ} ἀρρεαϊίηρ τὸ τς ῥτίάα 
οὗ ἴῃς Θμεομιηΐτα ΔΙΙΒΙΟΟΓΔΟΥ, --- ἃ}1 ἢ6ῚΡ ὺ5 Ὀδῖῖοσ ἴμδη δηγιῃμίην 
εἶδε ἰῃ ἴῃς ὈΟΟΚ ἴο σεαὶ]ῖζε τς 5ἰταδίίοη ἰὴ [15 ρογὶοά. 

ΜδΩΥ βομοῖδγβ 566 ἰῇ ἴῃ 5ἴουυ ἃ Κίηά οὗ ργεϊαἀθ ἴο ἴῃς ἢἰβίοσυ 
οἵ (με Κίηράοτῃ οἵ ϑὅ4υ]. Οἰάδοῃ, ἰΐ ἰ5 5414, νγὰβ5 ἰὴ ἔδοϊ Κίηρ ἰῃ 
Ορῃσγδῆ, ψμδίανοσ νὰ [πίη οὗ 8535; 5 ταὶ ἢΐ5 βοὴβ νου] βυσοοαὰ 

αἰτπλ 15 ἃ τηδίζεσ οὗ οουγβα (97); Αἰ μι ]θοἢ 18 ἐοστηδιν ογεαϊθα Κίηρ 
(95), ἀπά τεϊρῃβ ἯἼνεῖ [5γϑϑ 165 (7056 0} 85 νγε}] ἃ5 Ὁδηδδηϊίεβ ; ἃ 

5ῃοσί- ἱνεὰ Μαμπδβϑίϊε Κιηράοῃχ ἴῃ ργεοθα δα ἴῃς Βεη]απλῖῖα Κίηρ- 
ἀοιῃ οὗ 8401. ΑἹ] [ἢ 5 βϑῆοννβ ἴμδὶ [5γδ6] νγᾶβ {δθ] ἰὴ [15 νγὰν τονασζὰ 

ἃ ΒΟΠΡΕΙ δηὰ ποσὰ βίδα ἔοττα οἵ ρονεγημηεης.  ΤὭΡΓΕ 566 5 

ἴο πα ἴο Ὀ6 80π1Ὶ6 δχαρρεσζαίίοῃ ἰῇ 115. [{ 15 ἃ ΝΕῚῪ ὑποογίδίῃ, 

δῃὰ ἴῃ ΤΥ ορίηίοη ἱπργοῦδθ]θ, οοη͵εοίαγε ἴπαὶ 855 3 Ξφυρετβεάς δῇ 

οἰάεσ βἰδίθδιηθης ἴπαὶ Οἰάδβοῃ νγᾶβ τηδάςβ Κίηρ ἰῇ σοῃβεαυδησα οὗ 
ἰδ νἱοἴοτΥ ονεῦ ΜιΙάΐδη, ἃ5 ὅδ] δεσ 186 τοιοῦ οὗ 7] Ὀεϑἢ ΟἸ]εδα. αὶ 

Τηαῖ Θμεομεη πδὰ Ὀεθη βυῦ]εοῖ ΟΥ ἘΠ υΐΑΙΥ ἴο Ὠΐπι, ἀηὰ δά 

Τεάβο ἴο Ἔχρεςῖ {παϊ Πἰβ ϑοη5 σψου]Ἱά τηδηϊδίη {πεῖς δα ΠΟΥ ΟνῈΣ 
τῆς οἰϊγ, ἀοεβ ποῖ ὑγσονε (δὶ ἢς νγὰβ ἴῃ ἔδοϊ Κίηρ ἴὴ Μδῃδββθῇ 

δηάᾶ ΕΡὨ τγαίπ ; [μαι 5 δυ που ἀδβοεπάεβα ποῖ ἴο οης 5οῃ, Ὀαϊ ἴο 
41} οἵ ἴπετὰ Ἰοίπεν, ἱπλρ]|165 φυϊῖα ἴῃ6 ορροβίῖϊθβ. Αἰπιθίθοῃ 15 Κίηρ 

οὗ ϑῃεοῆδηι, ἃ Οδπαδηΐΐε ἴον, ἴῃ ΐοἢ, ἃ5 ἀπιοηρ ἴπε Οδηδδηϊε5 

ΒΘΏΘΓΙΑΙΙγ, ἴῃς οἰϊγ- Κίηράοτῃ ψὰβ ἴπ6 ΟυβίουηΙν ἔοτπιὶ οὗ ρονετγη- 

τηθηὶ. ὙΤηδᾶῖ ἢὰ Ψψὰ5 4ἰ5οὸ σεσορηϊζε 45 Κίῃρ ὈΥ Ῥυτοὶν 5γδϑὶ τα 

ἴΟΥΏ5 ΟΥ Οαἶδηϑ5 ἰ5 ποῖ ἱπεϊπιαῖοα, δηά 18 ποῖ ἃ Πεσ σβατΥ ἰΠΐεσεησα 

ἴτοιῃ ἴῃς δος παῖ πα [85 ἴῃς 1β5γδβὶ 65 αἱ ἢ15 Ὁδο Κ ἴῃ ἢΪ5 δῇοτί ἴὸ 
ΒΌΡΡΓΕΞΘ5 ἴπε στενοῖς οὔ [ῆε (αηδδηΐϊϊα οἱτ65 (95). 

ὙΠῈ ποσὰ] οὔ ἴῃς βϑἴοσυ 156 Ὀσουρῃϊ οὐ 5:τοηρὶγ, Ὀὰΐ Ὠδίαγα γ. 

ΑΒ πλθΙε ἢ δηά ἴπ 6 ρεορὶς οἵ ϑῃμεοῆεια δου Ὀαϊ ἃ 11{π||6 ψν Ὦ116 [μ 6 

ΦΤῆε πᾶπὶὸ “δένπείξελ σαπηοῖ Ὀς ἀρρεαϊεὰ ἰο ἂ5 ενίάεπος οἵ τῃϊ5; 5εἜε ἄῦονς, 

Ῥ. 235. 
1 85εε Ννε., Οονπρ., Ὁ. 227. Κιτ., σά. τ. 2. Ῥ. 73 ἴ.; εϑρεοία!γ δι8., ΟὟ ἰ 

Ρ. 18: Η. (ας: νιαπατει ες ΚὐπίρτΑκμη), ἐ5ρ. Ὁ. τοὸ ἔ. 
7 8εε δῦονυε, οοζωσω. οὐ δξ3ξσ 
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ἔτυϊϊ5 οὐἨ ἔπεὶγ σοτηπιοη οτίτηα ; (με (ΠΕῪ 141] ουῖ, ἀηὰ Ὀεσοτης 

ἰλϊαὶ ἴο ϑδοὴ οἴμεσ. ΑΙ μλθ βοὴ ἀεβίτογβ ϑμεσῃετῃ, Ὀὰϊ Ἰοβ685 [5 

11 Ὀείογε ΤβθῦεΖ, νης μδαὰ ἀρραγεηῖν σοηβρίσεα τ Θῃθοῃθα 
ἴῃ ([ἢε τενοῖς. Τ δ τἱρῃΐεουβ γειγ υΠ!οη 5 ἀεπουησεα δείογεμδηὰ 
ὈΥ ]οἴμαπι, ἀηὰ (ἢ6 ντὶῖεσ οἰοβαθ ὈΥ Ροϊητίηρ οὖ ποῦν 5᾽σηΑ}}ν Ὠὶ5 

Ρτορμεδῖϊο ουσθα μδὰ θεεη Δ 6]|1ςἃ. ϑιυάοσ γελάγκβ ταὶ γα μᾶνα 

Πετα ἃ ταϊϊρίουβ σοποθρίοῃ οἵ Πἰβίοσυ νΘῪῪ 5ἰπι}]αγ ἴο τῃδὶ οὗ ἴῃς 
Οτεακβ ἴῃ ἴῃ6 {πὸ οὗ Ηετοάοίυβ δηά ἴῃς σοῃίειηροσάσυ ἱγαρὶς 

Ροεῖβ5, “ψῆο ψου]ὰ πᾶνε ἰουηά ἴῃ ἴῃς δῖε οὗ Οἰάδοη᾽ 5 ἢουδα, {Υ ἴὲ 

μαά Ὀεϊοηρεά ἴο {πεῖν ᾿πιίοηδὶ Ἵγοὶθ, ἔτυϊτι! τηδίετδὶ ἕο {πεὶσ 
τοδρηϊδοθηΐ σοπ)ροβι ἰοἢ5.᾽" 

1-6. ΑὉΣπΙΘ]θοῖ 18 πιδὰθ Κίπρ᾽ οὗ ΒΘΟΏΘΙΩ. --- ΑὈΪπ.6] ες ἢ ροτ- 
βυδάες [ῃ6 Ρβορὶθ οὗ ϑῃβοῆδι, Πἷβ τποῖπετ᾽β ἴον, ἴο βιρροτί Πἰπι. 

γνΠ τόπον ἔτουῃ τῃ οἷν ᾿ερ]6 ἰγεάβυσα ἢ ᾿ἶγο5 ἃ Ὀδηά οὗ Ὀγᾶνοβ 
διηὰ πλυγάοτβ 5 Ὀσοΐμειβ. Ηδ ἰ5 ἐοσπιδιν πιδάς Κίηρ οὗ 5ῃεομοτῃ 
δηὰ Βειἢ-τΏῖ]1ο. ---1. Αἀδέρσίσελ ἠλε τοῦ οΓ Ζεγνὀῥααί τυέηξ το 
δάεελεφρι} αἴϊεγ ἢἰβ (Δι Ποτ’5 ἀθαῖῃ (83). μεγυῤόααί ἰῃτουρῃουϊ 
ἴῃ σμαρῖοσ ; 566 οῃ 653 γ', --- 70 λὲς »ιοΐλόγς ὀγείάγεμ] ἴῃ 8 ὨΘΆΓΕΙ 
Κἰηβιηθῃ ; οἵ, 14 τ65, --- Ζὰς τυλοίς εἰαπ φῇ λὲς νιοήλερὴς “αν 

ἴῃς οἴδῃ ἴο ψῆϊοι 1 Ὀεϊοηρεά. «ἀδάφελφηι, ἴῆς ταοάθση Νδθυϊυβ," 

ΙΔῪ ἴῃ ἃ νι! Ὺ υεΐνψεεη Μι. ΕΡ4] οἡ ἴπ6 πουίῃ δηὰ Μι. σεπξζίπι 
οὨ ἴδε βουζῇ, ἴὴ ἴλ6 πεατὶ οἵ Μί. ΕρΡἢγαίπ)η. ὍΤὴς πεὶρῃθουτμοοά 

οἵ τε εἰϊγ ἰ5 νψεϊ!!ναϊεσεὰ δηὰ ἐχοθεαϊηρ)ν {πϊτία]. ΤῊΣ ῥτϊηςΐραὶ 

τοδὰ ἔτοτῃ (δηΐῖγαὶ Ῥαϊθϑίίηθ δοσοββ ἴῃς Τογάδῃ ἴὸ Οἰϊεδά εἰασιεὰ 

ἔτοτῃ ϑῃεομειῃ (6δη. 32 323); ἴῃ σοῃιϊπυδίίοη οὗ [[ 5 τοδά νψγεϑῖ- 

ψναῖὰ Ἰεὰ ἀονη ἴο ἴπ6 βεαδοαγά ρ᾽αίθῃ. Τα σγθαΐῖ ποιῇ τοδά ἔγοτῃ 
7εγυβαίθῦ τῆσουρῃ ΒΕΙμΕ] αἷθο ραββεὰ (σγουρὰ ΘΠεοθθηη, οοη- 
εἰπυΐηρ που ὈΥ Ἐπ-ραπηίπι ((ἀεπῖη) ἰπῖο ἴῃς Οτεαὶ ΡΙ δίῃ, οἵ 
βἰγκίηρ οὔ ΝΕ. το Βειῃ-βϑδεδη. [1 μβαὰ τῇυβ δνθῖν δἀνδηϊασε οὗ 
Ροβίξίοη, δηά νγὰβ ἀουθι]6β8 ὄνεῃ ἴῃ ῥγε- [βυδοὶ τα ἘἸπ68 ἃ ὑγοβ- 

Ρεῖουβ δηὰ ἱπηροτίδηϊς ρἷδοθ. [1 ἰβ τπηθητοηθα πλοσα ἴῃΔη οὔσας 
ἴῃ 1Π6 ραῖτίδγομαὶ βίου (αβῃ. 1.25 33} 34 35 37.3). ὙὍὴα {τεδο- 
ἐγοὺβ δἴϊδοϊς ου ϑθθομθπη ὮὈΥ ϑίιηθοη δηᾶ [ενὶ (Οσβη. 34 4957) 

τηῦβὲ ᾶνα Ὀδθ δπιοηρ ἴπ6 δα! εϑῖ δἰεπιρῖβ οἵ 15γδϑὶ 65 ἴο ἘϑβίδὉ- 
115} [πῃ ηηβαῖνος ψνεϑῖ οὗ ἴπ6 Ἰογάδῃ. [{ τεϑυϊθά, ἴῃ (Πε δηά, τιοβῖ 

αἰβαβίσουβυ ἔογ τἴ6 ἴνο {τὶθεβ, ννοἢ Ὥθνοσ τεσονεγεά ἴσου [ἴῃς 

4 ΕἸανία Νεαροὶβ; 1υδη Ματγίγσ, “4294. ἱ. ς. α; ϑοδύγεγ, ΟΣ ἈᾺ ἱ. Ρ. 546. 

Ἐ ῶΝνς 
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νϑηροδηος Μηίσῃ ἴῃ Οδπδδηϊῖεβ ἰοοῖς ἀροη ἴῆε. Αἱ ϑῃεομειλ 
νγὰ58 ἴπ6 Δησεβίγαὶ το οὗ Τοβερἢ (705. 2432); ἴπεγε δοοοσάϊηρσ 

ἴο 105. 24:5," Ποβῆυα δββθι Ὁ] 6 [5γ86] ἰο τεσεῖνε ἢἷβ ρδιιὶην 
ἰῃϑιγα ἢ οἢ 5 δηα τηᾶκα ἴῃ Ξοϊδτηη σονθηδηῖ οὗ τε] ρίοη ; οὗ. Πι. ττϑ, 
Ιῃ ϑῃθοῆθηι, 4]5ο, ἴπ6 οἰϊεῖ ρ᾽ᾶοα οὗ ἘΡὨγαίτη, ἴπῸ δϑβει Ὀ]δα 

{065 τηδάς Τετοροᾶπὶ Ῥθη Νερδὶ κΚίηρ (1 Κ. 12); οπβ οὗ ἴδε 
ἢγβὶ δοῖβ οἵ ἢἰβ σείρῃ. νγὰ5 ἴὸ ἐουν ἴμ 6 ρἰδοα. ἡ --- 3. Ηδ ριυϊβ ἢΪ5 
Κιπβίθθῃ ὕρ ἴο βρεαῖκ ἴοσγ ἴῃ ἴο ἴῃ οἱ ΖἝΠΒ. ---- 7.6 “γεεγιθη οὗ 
,δλεελεηι] νι 205 1 5. 23... 5. 213. 1|., 246 2γοῤγίείογς, ἴῃοβα 
ἴο ψὨοηι ἰδ Ὀεϊοηρεά, ἴπε οἰτίΖεηβ ; ἴῇεη, Ῥεσῆαρβ, ψιμουϊ ἀΪ5- 

τἰποϊίοη οὗ οἰΖοη δηά ποις, ἴῃ6 ἰδ Ὀϊ Δη5. --- άϊελ ἐς τὰς δοῖεν 

»ν γριι, ἐλαΐ τευεπέν νιόη γέ οὐεῦ᾽ γοῖε ---- αὐ τ 6 «ογις 97 ϑεγμῤῥαα 

- ον» ἐλαΐ ογ6 γιᾶρι γφέξ συέν γοῖε 7} ἴῃ δυϊπουν οὗ ΓΤ πι Ρ44], μα 
ἱπεϊτηαῖοβ, νου] ἀεδβοεηά ἴο ἢ 5 50ῃ5 οἰ πεν, ποῖ ἴο οὔς ἀεϑϊρηδιδα 

ΘσσΟβθοσ. [{ τἢϊ5 στοργεβεηϊδίίοη ἰβ ἴσα, ἰὸ 15 ενϊάθδης ἴῃαὶ νὰ 

οδηηοῖ τπϊηκ οὗ Τα δαὶ 85 ἴδε ἰουπάεγ οὗ ἃ Κίηράοιῃ, ονγενοσ 

ϑῃου-νεά ; ἔοσ ἴῃ τῃδι σᾶ56 ἴῃ 6 βυςςαββϑίοη τηυϑδὶ πᾶνε Ὀδθη ἢἷ5 ἢγϑὶ 

οᾶτ6. Νὸοσ πδεὰᾶ νὰ βΌΡΡοβε ἴδαϊ {πε ρεορὶς οὗ ϑῃμεοῆεια τεοορ- 

ηἰζΖεα Δὴγ τὶρῃϊ ἴο τὰ ]β ἴῃ [Θπι 44] ΟΥ ἢϊ5 50η8 ; [ΠῈῪ σου] 50ο- 

οεεα ἴο δῖ5 Ρονεσ, [μα 5 ἃ]]. ὙΤῆῊς εν! 5 οὗ βυςῖ ἃ τηδηγ- πεδάδα 
Ὁταηην ποοάθαὰ πο διρυπιθηῖ; [ἢ θαι εϑὲ ΡΟ ἶσα] Ἔχρετίθπος 
οὗ τϑθῃ ἴδυρῆς ἴῃ Ἰαββοη : οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη" εἷς κοίρανος 
ἔστω, εἷς βασιλεύς. ΕἸ Ππαυθοη ΓὨηΚ5 τπαὶ [Π6 τοπάγοὴν 15 Πεσα 
τερατάβα 45 δῃ δάνδπος ἱροῦ ἴῃς ρδίτδγοῃδὶ σὰΐε οὗ ἴῃ 6 ποῦ ]εϑ, 
Δα ἱπίειϑ ἴῃαϊ (ἢ βίοιῃ νγγὰβ ποῖ γι ττθη {1 ἴθ ἴῃς 6ϑιδὈ] ]15}- 
ταδηΐ οὗ ἴῃς Κιηράοτῃ ἰῃ 586]. 1 ἀο ποὶ τῆϊηκ νὰ πεεᾶ 966 ἴῃ 

ΑΒΔ 6]θοἢ 5 ψοσάβ ἀδερ τγεβδοῖοηβ οἡ ἴπ6 δἀνδηΐαρεβ οὗ αἰβεσεηὶ 
ἰοττηβ οὗ ρονοσῃτηεηῖ, Ὀθ πα τυ οἢ πγιδὶ 116 (Π6 ἐχρετίθπος οὗ 
ἴῃς τηοπδγοῦγ. Τῇδ ρῥγεβεῆϊ οἂβα 85 ρἰδίῃ δῃηοιρῇ ἴῃ [56]: ---- 

ΑἸ ριθηιόεν, ὀεοί δος, λα 7 ἀνε γον στη βέδὰ απα ὀίροα]  Ἰῖϊ. γον» 
ὁομε απαά γομν Μερά, 2. 8. κ' τοῖΣ δ. 1 οἵ, ὕξεη. 2915 25, Τῇ, δ5 
μὰ5 Ὀδδηῃ βυρρεοϑίεα ἀῦονε (ρ. 235), ΟἸάεοη᾽ 5 ἐσπεμόΐης ψὯΟ ᾿ϊνεὰ 

ΦἘ: ὁ δλίδολ. 
τη Νᾶρθυ!υ5, 5κεε ϑεείσζε, Δ είσεη, ἰϊ, Ῥ. σ7ὸ (.; Εοῦ., 5.1.3, ᾿ϊ. Ρ. 275 Ε΄. ; Ἐοξεῆ, 

ΖΘ. χὶν. τ8δο, Ρ. 634 5..; Ουέτίη, δανεαγίε, ἰ. Ρ. 390-423; 5.ἍΦ. Μέερνιοίνε, ἰὰ, 

Ῥ. 2ο3-Ὧτο; Βα ἀδ,, Ρ. 418-223; Ο. Α. 5 νη, 75... σέο. Ὁ. ττρ ἴ. --- τ Πδ5 ἃ βίηγξυ- 
Ἰὰσ ἰηϊεγοβῖ ἔγοπι ἴῃς ἴδοϊ {Ππαὶ ἴῃς ἰαϑὶ γεηηδηῖβ οἵ ἴῃς ϑατηδγιίδηβ ᾿ἷνε ἴῆεσε, δὰ 

ἴῃς τίϊες οὗ τῆς οἷά [5γδεὶ τε γε] σίου γε 51}}} ἰπ σοτης βοτί ουβεγνυςά, 

1η ἰὰς Ἰασὶ Ῥαβϑδαρε ᾿ανίὰ πιᾶκεβ ἴῃς ξαῖηε ἄρρεαὶ ἴο ἴῃς εἰάετϑβ οἵ [υ δῇ. 

Ἁ 
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δὶ ϑῃεοβειῃ (85) πὰς ἃ :-αὔϊφα νὶΐε, {π|5 ἀρρεὰὶ νου]ὰ ἤανα 
ἄἀοιυθ]ε ἔοτος ; ἔογ ἴῃς Ἑομ]άγεη οἵ βυςῖ ἃ τιδιτίαρε Ὀεϊοηρεά ἴο {πε 
τοῖο 5 {Π06, ποῖ ἴο ἴῃς ἐδίοτ᾽ 5." --- ὃ. ΗΙ5 τηοῖμοτ'5 Κἰ πϑιη 

τοοῖς ἃΡ ἢὶβ. οσᾶυβε, ἰῃ ψῃϊοῃ πο Ὺ ἀουθι]655 ἀϊἰβοεγηεὰ τῃεῖγ οστα 
ἰπιεγεβῖ, δηὰ φαϑὶϊγ ρετϑυδά θα ἴῃς ἔγεθίηθη. --- 7ζε:»γ ἀέαγές ἱπεϊπεαά 

Ὁ ,»έσιν Αῤῥνιοίξελ, ον ἐὰξν «αἱά, Ηἶε ἐς σαν ὀγοΐὰθγ) ἈῈ 5. οῇ δ 
οἵ 8. ---4. ΤΉΘΥ ἐαγηϊϑἢῃ ἈἰΓ ΠΊΟΠΘΥ ἔτοπῃ ἴῃ 6 τα Π1ρ]6-ἴγεᾶβυτζα. ---- 
δεῖσηίν σἀεξείς ὁ οἰἐερ γγονι τὰς ἐενιδίς φῦ βααί. δεν} τὰς 
ἰοπρὶς, κα τῆοβε οὗ οἴῇεῖ δησϊεηῖ ρεορίεβ, δὰ [5 ἰγθᾶβυγα, 

δεςσυπγυϊαῖεὰ ἔτοπὶ σίῆβ, ραγπιεηϊ οὗ νονϑ, ρεῃδ τῖεβ, δηὰ ἴῃς 'ἰκς, 
ἢ γα ἀγάνῃ ὉΡΟῚ ὉΥ ἴῃς δυϊπογῖε5. ἴοσ ρα]. Ρυτροβαϑ, 

ΟΥ ἴῃ {ἰπ|65 οἵ ΘΠ ΓρΈπογ. [ΙΓ ποτὰ νὰ Δ}Υ ρυὈ]ο ἰγθάϑυγα 

Ὀεβιά65, ἴξ τγὰβ Κερῖ ἴῃ ἴῃς τερ]ε ίοτ βϑουπῖν ; ᾧ δηά ἴῃ6 γε ῃ 
οἵ ρτίναϊε ρείβοῆβ ψὰϑ οἴἴϊεῃ ἀεροβιϊεα τῃετς ἴογ 5δίθ- Κεθρίηρ. ὃ 

850 ἰζ νᾶ5, ἀουθῖ]655, ἴῃ ἃ 51:28}} ψαν, αἱ ϑῆεομεηι. βααί-ὀεγ τα, 

οὐ Ελῥεγά νι, ὙὍΤῆδς πδίμεβ ἃτὲ Ἔαυϊναϊθηῖ: 40 ἰ5 [ἴῃς πριθμ 
ρα, ῥα, ἴἰὴῆςΣ ροὰ ρῥτορτίεῖοτ οὔ ἴῃς ρῖδοε. Βδδὶ- δεπτῃ ἰ5 

ἰηϊετρτγεῖοα, πόηαπ Βασι, δὰ δχραϊηθα εἰπεῖ 5 ἴῃς ροὰ ΨῃῸ 

Ρτοβί ες ονεῖ σονεηδηῖβ, οὈϊϊσαϊίοης, Α]] αποαβ, ἀπ τς Ιἱκα ; ἢ Οὗ, 

ΜΠ ἃ πιοτὸ ραττου]αγ τείεγοηςς, τῆς ροὰ οὗ ἴῃς Οδηδδηϊϊε Ἰδᾶσυς 

δῖ τῆς πελὰ οἵ νιϊοῖ ϑηθοιετη ςἰοοὰ ; 4 οἵ σψῆο ρῥτγεβι δά ονὲῦ 

τῆς ττοαῖγ Ὀεῖνοοη τῆς Οδηδλληϊῖϊς δηὰ [9ςγοὶ τα ἱπμδοϊδηῖς οὗ 

ΘΠοΟ δην. 6. Τὰ ᾿ς ΔΊΞΟΥ ἴὸ σοηΐοθς [παῖ ψὲ Κπον ποῖμίηρ ἀδουΐ ἴῃς 

οτὶβίμαὶ εοἰσινϊῆοληος οὗ τὴς παῖς. Δ τῆϊα τόπον ΑὈϊπλεϊθο ἢ 

νἰτοὰ ἃ Ἰαμὰὶ οὐ Ὀτᾶνοβ. --- "" ογζήλες ἀπα γεξίσες ριοη] τεδὰγ ἴοσ 
τὸ σομπγηγιϑεϊοῃ οὗ δὴν στο. ΤῊΣ βενεηῖυ 5ῃε εὶς οὐ Πουβὶγ οοτ- 
τουροηεὶ ἴὸ τὴ βονόηῖν βοῆς οὗ [Ἐπ] ; τῆς ῥτίος οἵ τΠοῖγ ᾿νε5 

δα ἴὉ ἃ ΠΟ ΚΟ δον. -- δ. δ ἢ τῆεθς (οἸοννεῖβ ἢς ψεηΐϊ ἴο 5 
(αν Β ἤοθγὸ ἴθ ΟΡ γΑ ἀπεὶ αἰδυσπιογεὰ ἢ. Ὀτοῖδοτϑ. --- δεσηδ 
ΟΝ ΘΝ ἡπ αν ἢ νὸς ΤᾺκς ἃ μεοδιοπ οὐ σαῖς, οὗ, τ 5. τα 

Ἴνι5 ἰβ νον τὸ Ἰνὸ τορ τοὶ ἃς ἃ πδηΐοῃ αἴγοοῖν ΤΥ τῇ 6 νΟτΥ σοῦ- 

ἴγνῖν τὸ τθὸ ργοσλυτοης τκοὴ ἴῃς ΞΔ στο ρ δηΐτηαὶς ἰα τῆς 

Φ ΝΘ δ τ) 

Τ Δ αὐ Ἰοιθναῖοσνν ἡ Κι σ Καὶ οὐδ α Κο χτῖε α Κὶ. 1815 (2 Κ.. ταῦ ῬΕ. χχὶ, 
ΤΑ ἐὰ αὐ Αὐδορε νὴ τὴς ἀπὸ άλλδκος Οἱ τὴς ῬΑΠΉσ ΠΝ ; αἵ Εοπὶς ἰπ ἴδε τεταρὶς 

“δά ν Δ τλο αἀγτλαλο (δας ἑἙ «Μᾶςς 93" 
ΚῪ ὀιὶν ἀρινονν ἐν αν ξάναν κὸν Ὡς δ᾽ Οὐὴεσ τηδοτίοες ἰῷ ΘοΉπι. Οὐαε. 

δι αν}. «Ἐν. (1 εἷς Ῥ. 484. 

δος Διο ν  δ ἸΔ 8 μοι δαγν τλιλλ οἱ τλς ππεδῖγ, σα. 94. τῇ δά. 

«ας 
Ἢ 
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ΟΡδη Πεϊὰ " Ξςῆονβ [πὶ ἴῃ πηοῦνε νγγᾶ5 ἴο ἀΐβροβε οἵ ἴῃς Ὁ]οοά, ἴῃ 
ἙΠΟΝ 5 τῆς 1Π{ οὗὨ ἢΪ5 νἱοιπι5, ἴῃ βυοἢ ἃ νὰὺ ὑπαὶ ὑπ Ὺ 5πουϊὰ 
εἶνε Πἰπι ἢ {ΓΙ ΠῈῚ ἰτου]ε. 1 Ιἰ ἰ5 Δῃ ἰπϑίπιςῖνα ἰηδίδποα οὗ ἴῃς 
ῬΟΨΕῚ οὗἁ δηϊηγβιῖς βυρειβ!  ἤοηβ. Οοιηραγε ἴῃς ϑἰδυρηῖοσ οὗ ἴῃ 6 
ΒΕΥΘΏΓΥ 50η5 οὗ Αμδὺ δηὰ τῇς ὕὑτγοίῃειβ οἵ Αμδζίδῃ Υ 6ἢιι, 

4 Κ. τοῦδ 15} δηά μαι οἵ ἴῃ6 ῥγίποθβ οἵ Τυάδῃ ὈΥ ΑἰΠα]ϊαΐ,, 2 Κ. 
τα... Οηϊγ ]οἴμαπι, ἴῃ γουηρεβὶ βοη, ἐβοαρεὰ ; οἵ. 2 Κ. τι. -- 
θ. Τῆς ϑμεομεπητεβ τππάκε ΑΙ πλθ] ἢ Κίηρ. --- ΑΜ Βείλ-» 9} ἢετα 
δῃᾷ ἰη ν.3 παπγχεὰ πῃ Θῃθο6πι, μὰς ἀἰδιϊηρυ ϑηςα ἔτοπι ἰϊ, ἰ5 5ὰρ- 

Ῥοβεά ὉΥ ΤΩΔΩΥ͂ ἱπίοσρσείοσβ ἴοὸ Ὀ6 ἴῃς βᾶπια 85 ἴῃς Τόνοτγ οὗ 5Π6- 
οδεῖὰ (ν.5 5); Σ Ρυῖ τῃε ἰἀεηεἰβοδίίοη ἴ5 νεσν ἀουδίι, ἐεβρεςίδ!γ ᾿ἢ 
ψε τεσορηῖζα 0 5[γαη 5 ἴῃ [ἢ πδγγαῖϊνα. 8 --- 8.» “δε »ιατεεῤαλ ἵγέξ 
τυλίελ ἐς αὐ ϑδλφεερε] ἴῃς Κίῃρ νγαβ δοοδἰπιβὰ δὲ ἰῃε βαποίυδγυ οὗ 

ϑῃεοδεῖῃ, 85 581} νγνὰ58 δἱ Οἷΐραὶ (1 5. 115). ὕὐπάεγ τῇς ΠΟΙ͂ ἴτε α 

δὶ ϑῃεοῆειῃ ΄δοοῦ οοηςσραϊεὰ τῆς ἰάο]5 δηα δηγυϊεῖβ οἵ ἢΐϊ5 ἢοι56- 

Βο]ὰ (Οεη. 355); υπάοσ ἴΐ, ἴοο, Τοβῆυα 5εῖ ἃρ ἴῃ ν]τη655-ϑἴοῃς, 
ψΒοἢ πα “ Βοασζά 4]1 ἴῃ6 νοτάὰβ νῃῃϊοῃ Ὑδηνθἢ 5ροκα " (705. ,45 5, 

Ε).} τοιὰ ἴδε Ἰαϊζεσ ραβϑᾶρα ἰἴ ἀρρβαῖβ ἰῃδϊ ἴῃ ἴῃ6 εἰρῃτῃ σθη- 
ἴα ἴπεσα ννὰβ δὴ οἱὰ βἰδηάϊηρ-ϑίοης (γεαςςεόαλ) ὑπάθγ τ[λ6 ΠΟΙΥῪ 
66. Τῆς νοσὰ »μαφςεὐσλ, ν ϊοἢ ἴῃ Ἰαῖοσ τἰτε8 ψγὰ5 δὴ οἤδξησε, 

ΨΔ5 τυ διε ὈΥ δὴ βαἀϊζοσ οὐ βοσῖδε ; 5ε6 οὐ τοδὶ ποῖθ. 

1. 705. 24 (Ε) αβϑυπηεβ ἴπαἱ αἱ ἴῃε επὰ οἵ 7οβῃυδ᾽5 1Π{ὸὶ ΘΒ Πεπὶ τνα8 ἰῃ ἴῃς 
Ῥοββεββίοῃ οἵ ἴῃς 1βγας} ἶτεβ; Οεῃ. 4822 705. 2482 ρῖνε ἀϊβετεπὶ ἀοσουπίβ οὗ ἴδε 

Ιβγδο τς Π1]ς ἴο τῆς ρίδος. Τμαῖ ἱπ ἴῃς ἀαγβ οἵ ΑὈἰπηεϊ θοῦ ἰξ ννᾶ5 51}}} ζαπδδη- 

ἰϊς ἀρρεᾶγβ θεγοπὰ φιεβιίοῃ ἔγοτι ἴῃ (ΟἸ]οννηρ βίου. Τῆς ἀϊδετεπος ἴῃ τῃ 5 
Ῥοΐπε θεΐνγεεῃ 705. 24 ἀπὰ [υἀ. 9. ̓ 5 Δῃ ἀγρυπιοηΐ ἀραϊπϑὶ δϑογὶ δίηρ ἴῃς ἰδῖϊες 
ἴο Ε; 8ες6, βοινενεσ, Βυ., Ρ. 119 ἢ. --- Οἡ ἴδε υ5ε οὗ “ΠΟΦῸ 5ες οὐ 1.32. ΣΝ Γ2 

8. υἱσίυ δ! ἃ σοπιρουπὰ πουῃ; οἵ. ἴῃς Ρ[υτ. ΓῚΣΝ ΠΣ Νὰ. 12 ὅσ. (πενεγ "12 

ΓΝ); ποῖ, δὲς ἀσμες ο7 ἀὲς νποίλεγ'; μαίλεγ, Ὀὰϊ Πἷ8. τοι μετ5 αλλ γ᾽ -ἀσμδε, 

ἔαταὶϊγ. --- 2. “Ρ ΣΝ2 2] “βεαξ ἐπὶ ἐλε ἀεαγίμρ οὐ, Ὀείοτε; ἴοτ οὔε᾽β 5εἰ 

(Οεη. 504) οὐ ἱπ θεβαὶῖ οἵ δποῖίπμεν (Οςη. 4418); βοπιεϊίπιεβ, δά άγεββ οὔς ἰπ 
ἴδε ῥγεβεῆςε οἵ ἀποῖμεσγ (Οςη. 230. 15.165, 11 ἀοεβ8 ποῖ ἀρρεᾶγ [παΐ ἴῃς ρῆγαβε, 
ὙΒΙΟΔ 15 ἃ σοτηπιοη οης,  ἢ85 ΔΩΥ ρεου δγ ἜΠ ΡΠ β5, γχέ ἴῃς υεϑιίοη (ΚΊϊι.). 
-- νὰν ΦῸΝ Ὅ22 ΦῸ ὉΝ.... ΦῸΝ Ὀ)}2Φ Ὁ232 5905] ἴῃς αἰϊετηδίῖνε ν ἢ Ν.... πὶ 
2038. 5. 2418 1 Κ, 225.16 ἃς,; οἵ, ]υά. 233, ΤῊΣ 5υδ]εοὶ οἵ ἴπε ἰηΐ. ἰ5 μετα 

Φ(ἕ Πι. ταἱδ. Ἐ ϑοπιεν αὶ κἰ πη ασῖγ, ΗἸ σὶρ, Ο Κλ ἱ. Ρ. 115. 

1 ϑεγαγ., ϑοῆπι., δίυά,, Βε., δία., αἱ. 
ᾧ ννίποκιεσ ὑγορουπάβ ἂϑ5 ἃ πονεῖ ἰῃς οἷά οοπ)εοῖυτε ἴπαἱ ΜΊ]οΟ νν85 ἴε ἤδιῶς 

οἵ ΑὈἰπιεῖες 5 πιοίῃετ᾽ 5 ἐλ πα ]γ. ! Οπ μοὶγ (τδεδ, 5εὲ ὁπ 4.1} 611, 

Ἵ Οἱ. αἶβο, Ὁ 1Ν2 τον 172; μεῷὺ Ἐχ. φεῦ. 
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βεραγαϊεὰ ἔγοηι ἰξ ὉΥ ἴῃ σοπιρ᾽ οπ  ΠΙΆΥΥ Ρτερ. δηὰ ἰΐξ οὔὐεοῖ. ἴἷπ δυο οα568 
ἴῃς 500). ἰδ ἴο Ὀε τεραγάεὰ 48 ἃ ποπιϊμδῖίνε; βες (εβ.2δ δ 11ς, 2. --- 4. Ὁ5)05] 

118 ([Ἐρβῖμαη"5 θαπὰ) 2 8. 630 2 (τ. 1.37 (}} "9553. 23). τόρ. " εαρίγ᾽ (75); 
ἰάϊε (Ρτον. 1211 2819); ναηΐοπ (2 5. 63). Οἴδοτβ, δογηέονέεες (Ἔ, ἑποβε), 
κε 7ερ τ μα δἰ πιβεὶΓ (ο(. ΝΈἢ. 518), πιθπ βου ἃ βίαϊκε ἴῃ βοοίεϊυ; οἵ ροσά 
»» μκοίδέμρ, ᾿ἴκε ἴὰς επυρίν εατβ οἵ ρταίῃ, ὕβῃ. 4157, λορεΐρος μεμδλέτς δ μερὶς 
(ϑιυὰ.). ΟΥ ῥακά Μαῖι. 53, Καυΐζϑοῦ, “γανε. Ογαρη, Ὁ. 10. -- ὈἿΠ0] 
ΖερΡἈ. 34 ςἴ. 7ετ. 2333 (πη π9) Οεπ. 494. [πὸ Ατδῦ. ἴπεὶ νεσζὺ τηθδῃβ “δοῖ ἄττο- 

ξδην, ἱπβο θην, βυναρρετ᾽; ἴῃ Αταπι. δπὰ ὅτ. ἴξ 5 υϑεὰ ποσὲ ρασίϊου δυεῖν οὗ 

ἴδε ἱπιρυάδης Βοϊάπε85 οὗ τηεπ Βεαῖςα ὉΥ̓ ψνίπε, οὐ οὗ γε} κίεβα ᾿ἰοςπιίϊουβηε88. 
ὙῊςε ποῖίοῃ οὗ ρεγβὰυ ψῃῖο Αθαΐν.. ῃπάβ ἰπ ἴδε Ηςδ. ψοτγὰ 8 ποῖ οοπῆγπιεα 
ἘΥ ἴδε ἀϑᾶρε. ζνεη. τευ οὶ], πὶ, Αγυοὰ 7.02 (οἵ, ΚΙ.). τ θ. κι Γ"2] σοτηρᾶσζα 
ἴδε Μεδο (πο, αἰνναγβ ἢ τῆς ἀτιῖοὶς) ἴῃ 7εγυβαίεπι, 2 5. 591 Κ. οἶδ. 3 «187 
2 ΟΒτ. 326; δὴ ἱπιροτίδηϊ ρατὶ οὗ ἴδε ἀείεποεϑβ οὗ ἴῃς οἷν (66 ἀϑ0.}}γ ἡ ἄκρα). 

Αἱ ἃ Βεῖμ-τῖ}]ο (ᾳυοτγ, ἱπ Τεγυβαίθτι}) ]οαϑἢ νγὰ8 τιυτάοτεὰ (2 Κ. 1231). 
Ἑοϊονίης ὅν προ (ΞΞ Ηςρ. ποπο 15. 43γ83, εἰ. Κα.) δπὰ ἴδε Ἴςοπίοχι ἱπ 
: Κ᾿ εἰ. ἰῃς ψοτὰ 5. σοπιη Ἷ ἱπίεγργείεα “ Η}1᾿ (οὗ «αὶ ), βατιΒ-νοτὶς 

(6ε5. 71ε5.), πιοτὲ βρϑοϊβοδ!γ, ἂῃ ουΐννοτκ σονετγίην ἴδε επίταπος ἴο ἃ οἰ οἵ 

(οτῖγεββ (55., οἵ. δῖ4., ΟΥ̓Δ ἱ. Ρ. 343). ὙΠεβε εἰγιιοϊορίοαὶ ἐχρ᾽απαίίουβ ἃτα 
πἀποετίδίη; ἴδε ψψοτὰ 15 Δρράγεπην σαπδδηῖΐαε. γε βᾶνε πὸ οἷυε ἴο [δε εἷϊε; 
τὰς ρίαςς πιυβὲ πᾶνε Ὀδθὴ πεᾶσ ΘΠΘΟ ΕΠΙ. ---- ὩΥῸ ΤῸΝ Ὁ}] ἡ ροΐηϊ8 210 85 
Ῥῖεορ. Ηορβ. (Οδῃ. 2813), α ὅγε τε ω (οἴ. Σ Ὦ,),  ἈΪΟΝ 5 ρευ]ουβὶν Ὡεασ 
πόπβεηβε, (οπίοχὶ δηὰ σοηϑίγυοτίοη τεαυῖγε {με ἀσβὶρηαϊίοη οὗ ἃ ραγίουϊαῦ 
ἴτες; ἰπ ρίδος οἵ ὩχῸ ννε 5ῃουϊὰ δᾶνε ἃ ρεηϊζίνε νἱἢ τῆς τιῖοϊε. ΘΑΙΡῪ αἱ. 5 5 
πρὸς τῇ βαλάνῳ τῆς στάσεως ρτοπουποεὰ 210 [Π] (705. 45 οἴ, 1 5. 1338); ο(᾽Α 

ἐπὶ πεδίου στηλώματος Ὧ ΝΓῸΡ ὙΦ᾽ Ὁ Ὁγ. ἴπ ἴῃς Ἰΐρῃξ οὗ 708. 2437. ννε πεεὰ 
Βᾶνς πὸ Βεβίϊαϊΐοπ ἰῇ επηεπαϊπρ ΠϑτοΣ γῶν. Τμαὶ 3: 5 ἃ πουῃ οἵ ἴδε βᾶπρε 

ταδδυΐηρ 85 ΠΣχῸ (ϑιυά,, 55.» 41.) 18. ἃ πιο τοῦς μαζαγάουβ σοπ)εοΐυτε; ἴῃς 

διῖίοὶςε 15 ᾿πα βρεηξδδὶς, ἀηὰ ἴῃς πουπ-ῖγρε 3: ἱπεχριίοαο]ς. 1π οἴβεν ρίδοεβ 

ἴδε ΠΥ 45 Ὀεεη τεπάσδγεα Πδυπΐεθ8 ὈΥ βυβιϊτυκτοι οὗ γι] (εη. 339); οἴ. 
δε. 3139 (πρχο, οἵ. ν.46) ἀπὰ 95 ἃ πεῖε γα: γᾶ. 

Ἴ-21. 7Ζοῖ μα πι᾿ 5 ΔΡΟΪοΟρΊΙΘ. -- ΤἸοἴματα 15 δρρτγίβεα οἵ τῇς ῥτο- 

ςοοάϊηρβ, δηά, ἴτοτι ἃ 5δίε ροϑβίτίοη ου Μί. Οεγζίπι, βΒῃουϊβ ἰὴ ἴῃ 

ΘΓ οἵ [ἢ 4556 ὉΪῪ ἢ15 [40]6 οἵ τῇς ἴγθὸ5 Ψῇῆο τηδάβ ἴἤδθτ ἃ Κίηρ, 

εἰνίηρ ἴἴ ἃ Ροϊηϊεὰ δρρὶ!οδίοη ἴο ἴῃς ϑῃβομεπηἴεβ ἀπά {Πεῖσ πε 

Ἰογτά. Τῆε δρρὶϊοδίίοη ἰ5 ποῖ οἡ δ} ἔουτβ ἢ τὰς (4016. Τῆς 

ῬΙΌΡΕΓ ἰεββοῃ οὗ ἴῃς ἔδθ]ε ἰ5, ἴῆαϊ ἴῃ ροοά δηὰά υϑϑῖι! τε 615 

οὗ ἴῃς σοτητη λυ Πᾶνα ἴοο το ἢ ἴο ἀο ἱπ {πεὶγ ον βἰδίίοη δηὰ 
οΔἸἸηρ ἴο Ἰεᾶνε ἰΐ ἔογ ἴῃς ομθσοῦβ γεβροηϑβι Οἱ} {165 οὗ ἴῃς Κίηράου ; 

1 5 οἱγ ἴδε ἰά]6 δῃὰ νόοσίῃ ]ε85 ῇο οδη ὃς ρειϑυδάδα ἴο ἴδε ἴῃς 

Φ Αἰ5Ξο ΦΒΝ υυἱτδ ἴῃς ἀουδ]εὶ τῇ εὑρετῇ (ΝΥ0)5) ; οἱ, Μ, 
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οοςθ. [ἰ ἰ5 ῃδίαγαὶ ἴὸ 566 ἰῃ πε ἰΌσΙΩΟΣ ράτὶ οὗ ἴῃς (ΔΌ0]6 ἃ σείεγ- 

δῆςς ἴο [ἐπι 44], νο ἀεο! ποα της Κίηράοτηῃ νῆσοι ἴῃ 6 πη ΟΓὮΥ 
ΑΡΔαἸθοἢ Πα ι5ὲ δβϑυμηεὰ ;" δυὶ [{ 1[ἢ]5 οοηίταθϑε νγὰ8 ἴῃ ἴῃς 

τὶ τοτ'5 τη, 6 ἄοαβ ποῖ ὕὑτίηρ ἴδ οὐδ τῆοσα αἰβι ΠΟ ΙΪΥ ἴῃ ἰῃς 
56686], ψὨ]οἢ 15 ἐχοϊυβίνε! Υ οοουρίεα τνῖῖῃ ΑὈϊοθοῆ. ΤΠ ταοβῖ 
δἰ Κίπρ ἱποοηρτυ 5 ἴῃ [ἢ 6 νϑτῪ Ροϊηὶ οὗ ἴῃς δρρὶ]ϊσαἴίοη. [Ι͂ῃ 

νυν τε αποδιίοη ἰ5, Ὑμεῖμασ ἴῃ6 ἴχθα8 ἅτε δοίίῃρ ἰῇ ροοά (4 ἢ 
τοναγὰ τῆς Ὀοχ-Ποτῃ ἴῃ ταακίηρ Πα Κίηρ ; ἴῃ ν.} 56, ψμεῖθεσ ἴῃ 
τηακίηρς ΔὈϊο]θοἢ κίηρς ἴῃς ΘῃεοΠοταϊε5 ἤᾶνα δοϊθά ἴῃ (ἢ δηὰ 
ΒορουΓ ἰοναγὰ εγ Ό44] ἀπ ἢἷ5 μουβα.ἢ 

Ετοῖῃ τη ϊ5 ἀἰβογερδηου ἴ 85 Ὀ6 6 ἰηΐεττεα τῃδὶ ἴῃς (Δ0]6 (ν." 5) 
ΜᾺ5 ποῖ Οτρίπαὶ ὑπ τῆς δυῖμοσ οἵ νι, Ῥὰϊ νγὰ5 θοτγτοσεὰ ὉῪ 
δίπι, ρετῆαρθ ἔγοτῃ ἃ ςο]]δοϊΐοη οὐ ρορυϊαῦ δροίΐοριιεβ, ἀῃά ρυΐ ἴο 
ἃ ὑ8ε αυἱϊε ἰοτεῖρῃ ἴο ἰϊ5 πδῖῖνε ρυγροτῖ. ᾧ [ἱ 15 ϑοτηεννῃαϊ Ὠαζατά- 

οὐβ, πονάνεγ, ἴο ἄγανν [ἢ 158 σοῃοϊ αϑίοῃ ἔτοῦλ ἴΠ6 ῥγεπηῖδθ5. δίῃ 

δῃὰ Ποηῃοὺγ ἅτε ἱπάδεά υϑεα ψ|ἢ ἃ αἰῆετγεηὶ τείεσεμος ἴῃ ν.}δ ἔτουλ 
τπαι νης ΠΟΥ ἱπιρ οἱ ΠΥ πᾶνε ἴῃ ν.ἶδ; τῇς δρρὶ!ςαϊίοη 15 Ἰορίς δ! ν 

ἀείεοιϊϊνΕ. Βυΐ 5οἢ Ἰοοβεηθβ5 οὗ σοῃποχίοῃ 15 ποῖ δ᾽ϊορεῖθεσ 
Ὁποοϊηοη ἴῃ ἴδ πιογὰὶ οὗ δροϊοριιεϑ; ἴῃ. ραγδῦϊεβ οὗ ες Νὲν 

Τεβίαπιεηὶ ψουὰ {τη ἰδῇ πιοῦα ἴδῃ οὴς δχαπῖρὶθ. ὃ ὙΠ 16 πα 
᾿σοποεάς {πε Ῥοββι Ὁ ΠΥ, τποτείοσγθ, μὲ [ῃ6 δυΐδποῦ μᾶ5 πεσα ἀσανῃ 
ὕροη ἴδε βἴοτεβς οἵ ἔοἱκ- σίϑάοτω, ταϊμεγ ἴδῃ οὐ ἢἰβ ονῃ ἰηνθη- 
τίοη, 1015 βυρροβίοη 15 ΌὉΥ ὯῸ τηθδῃβ ΠεΟΌββτΥ ; δηἀ ἰΐ σειηδίῃ8 

τῆς 5 ρίοῦ δηὰ τότε παΐυσαὶ Ὠγροίῃεϑὶβ τηδὶ ἴῃς (40]6 15 οἵ ἴῃ 6 
886 σοποσρίίοη ΨΠῸ (ἢ6 τοϑῖ οὗ ἴῃ6 ϑρεθοῦ. [1{ (ἢϊ5 δα ἴῃ6 

(ᾶ586, ἰξ 5 ναῦν ἀουῦι] ᾿ΠΘῖΠΕΣ 6 βῃου]ὰ 566 ἴῃ (ἴῃς δὈ]ε ἃ 
ἡυάριηεης ὑροὴ ἴῃς ἰσηράομῃ 845 ἃ ἔοστῃ οἱ ρονεγηπηθηῖ, βυςἢ 
825 ἃ ὨυΠΠΌΕΙ οὗ τεοεηΐ οπτίο5 ἃτὲ ἀϊβροβεά ἴο ἤπά ἴῃ ἰϊ.} 
ὙΠῈ δυΐμοῦ ἢδὰ ἰῇ πὐϊηὰ ἃ οοποῖεῖς ἰηβίδποθ, Ὀεγοηά ψϊοἢ 
Βα διά πο οσοδβίοῃ ἴο ἱγᾶνεὶ. ὙὍΤῇε δἰΐεπιρὶ ἴο ἀεϊεγηίης ἴῃς 

4 (ΟἿ. 837, 80 ἴδε οἱάετ ἱπίεγργείεσβ ζεΏςγαν ; 566 σοτηπι. οἡ ν.}8, Τῆς τεϑβοη 
ἴογ τεδυβίηρ ἴῃς Κίηράοπι ἰῃ οβδ'. ἰ5 τοῖΔ}}ν ἀἰετεηῖ ἔτοτη τῃ αὶ ψίνεη ἰπ 828, 

Φ ΤῆϊΝ ἰ5 ἴγας, Ἄενεὴ ἢ, νψ ἢ Πόοοτῃ., νγα τεραγὰ ν.}60-196ὰ 95 ἃ ρὶοββ; ἴοσ ἴδεβε 

γεῖβεϑ ἃγὰ αἱ ἰεαϑῖ ἃ οοτγεοῖ Ἔεχροβίοη οὗ ἴῃς αὐϊῃοτ᾽ 5 πιεδηΐηρ (5πιεηα). 

ζ. 5εε βευβ5, 047. ᾧ τος; ΜΠ εθοετ, Ζείμεγ ἐν πάϊς ἀ. Ο. Ψ'., Ρ. 39-41; οἵ Ξιπεηά, 
“ε:. Κεησιοκσεεελ. Ὁ. 66 τι. 

ᾧ Γῇ ε΄. ἴῃε ράγδῦϊε οἵ ἰἢς σὐυπὶ ϑιεννασα, μὰ. τ61-9, Θιυά, τείετ5 ἴο ἴἰὩς οοῃ- 
ζαβίοη οὗ ἤχυτεϑ ἰπ ]οδπ το  -, 

[[ 80, ἱπ ἀϊδεγεηῖ νναγβ, Εευβ5, ΝΠ ἀεῦοετ, Βυ., Θπιεπά, αἱ, 
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ἅξε οἵ ἴδε (Δ0]ς Ὀγ ἰ15 αἰπιτυάε ἴο ἴδε Κίηράοπι ἰ5 ἱπετείοσε ὑεῖ 

Ρτεοδγίοιβ." 
]οιμαπι᾿5 βρεεςΐ 5 βδσγάϊῃ ἴο θὲ ἀδειηεὰ Πιβίοποδὶ ; { ἴἰ ἰ5 ἴδε 

ΜΆΑΥ ἴῃ πῇς ἴΠ6 δυΐπου 5εῖβ ἑόσίῃ, δὲ ἴῃς δρρτοργίδίες τηοτηεηῖ, 

τῆε ἴπις πδίισε οὗ ἴδε πεν Κίηράοπι, ἀπά ἰοσεῖς}]5 νμδὲ ψ1}} σός 
οἵ ἰϊ (εἶ ν 5). [Ικ 5 ποϊενοσίῦγ, πόνένεσ, τπδὶ ἢ εθε ογὰβ ἃγὲ 
αἰϊετεά, ποῖ, ἃ5 ἰῇ 50 ΠΊΔΩΥ 5.ΓὩ]]1ΔῚ σᾶ565, ὈΥ ἃ πᾶπιεΐθββ ρῥτορβεῖ, 
οὐ ΌΥ δῇ δηρεὶ, Ὀυϊ Ὁν ἴῃς πιδῃ ἔτοπι σῇοβε 11ρ5 ἰδβε σοῖς στὰ 

ἴῃς πιοϑὶ ἀγαπιδίίς ἤϊῃεθθ. [Ι͂π (ἢΪ5 αἰϑὺ ΜῈ τηΔΥ ρεγθδρ5 5εςῈ 
ενϊάεποε οὗ (πε δπιαυϊν οὗ ἴπ6 ψἢο]ς 5ἴοιυγ. ᾧ --- ἢ τας ἀρο- 

Ἰοχυς, οἴ. ἐβρεοίδιν 2 Κ. 147. 

Ἴ. Δεορὰς μή ,ολανι ἰδὲ τῆς οἰτζεηβ οἵ ϑῃὝοοῆθπιὶ πέτα 
τη κίηρ ΑὈϊπγεϊεοῦβ Κίηρ. ὙΠ αὐΐμοιτ ΔρΡΡΑΥΘΏΠΥ τεργοβεηῖβ 

]οίματα 48 δά ἀγεβϑίηρ ἴῃς τυ! τι 465 ἀϑβετα]εὰ δἱ ἴῃς ΠΟΙΥῪ ἵγεα 
ἴο δοοϊδίπι ἴῃς Κίηρ (ν.5). ὙὍῇε πνογάϑ ἴοβα πυυοῖ οὗ τῃεὶγ ροίηι ἴΓ 

μπὲ ᾿τηᾶρίης ὑπαὶ, δἴτοσ ΑὈἰπλθ]θ ἢ ῃδά ἀραΐη ἰείς ϑῃδομετα, [οἴ βαπὶ 
Ηἰπλ56]  ς4]1εἀ τῇς Ρεορὶ]ς οὗ ἴῃς ἴονῃ τορεῖμο οὐ Μι. Ο εγιζίπὶ 

δηῃὰ ἀεἸϊνετεά ἴο {παῖ ἢ 8 5ρβεοῇ. ὃ --- “7: τἱροα οπ ἠδέ Ἰοῤ οΥ ΜΙΝ 
Οσενίσίρι] Μι. Οετζίπι 18. ου ἴπ6 βουΐπαγη 5ἰ4ε οἵ ἴῃ6 νδί]εν ἰῃ 
νης Θῃθοθοπὶ 1Ιε5, Με. Εθα] οἡ ἴῃς πουΐμετα; 866 ἀῦονθ, οἢ 

ν..} Ἑτοιῃ ἴδ βυπιη οὗ ΟεσγΖίπι, τλοσε ἴδῃ ηἰης πυπάτοα ἔεεὶ 

πἰρὶι, ἃ πιδῃ οουὰ Πάγαϊν πιᾶϊζα ἨΪπιβε  μεαγὰ ὈΥ ρβορὶἊς ἴῃ τῃε 
νΔ] εν θεῖον ; ἢ Ὀυϊ [6 ττϊοτ᾽ 5 ἰδηριαρα ποεὰ ποῖ Ὀὲ ρῥγεββεά ἴο 
118 αὐϑυτάϊγ. Μοάδγῃ ἵγανεοτβ ἤανε τεϊηδγκθα ἃ ῥτγοεοϊίης 
οΥὰς οὔ ἴδε 546 οὗ ἴὴ6 πιουηίαίη, ννἢϊοἢ (ΟΥΠῚ5 ἃ 1ΠΠΔΏρι]ατ ρ]Αῖ- 
οστλ ονετοοκίηρ ἴδε ἴονῃ δηά ἴῃ6 Ψῃο]Ἔ νδ]]ευ, ἃ πδῖυγαὶ ρυϊ]ρῖϊ 
δατηίγα ὈΪῪ βυϊιςα ἴο 1ῃ6 τϑαυϊγεπηθηῖβ οὗ ἴῃς 5ἴοιγ."" --- Ζέσήεη Ὁ 
γι, γέ ὕγεέενιοη 97 ϑάεελενι, απ γιᾶγν Οοά ζείσπ το γοι 7] ταδΥ 

Οοά γίνε δὰσ ἴο γοῦγ Ῥγαυθῖβ ἃ5 γοῦ γίνε δὰγ ἴο τὴ6. 

8-15. ΤΊ ΕΔ0]9. ---8. πές “ῥον ας ἄγριο τὰς ἥὅέες τυφρΐ αδοιέ 
ὦ αποΐμ α δίηρ συν ἑλερι} ἴεν οὔεγ ἴ(ῃ6 Κιηράοπι ἤσθὶ ἴο ἴδε 

4 86ς, ἐΚ., ευ55, ΔΜ ΠΠἀοΌοετσ. 

ἐ 5ςς, οη ἴῃε ορροϑίϊε 5σἰάς, Κιτι., ΟὙ 7. ἱ. 4. Ῥ. γ6. ζνε. ὁ Κιὶὶ 
[ἡ Οετσίπι δες Ομέγίμ, δανιαγίξ, ἱ. Ὁ. 424 ἢ. 5 ΜΡ. Ἀφενιοέν:, ἰὶ. Ὁ. 148 ἴι, 

187-103. “ Κυςε. 

45 Εὐτγεῖ, πάγην ζεν ἀπγολ δαίδείέπα, τ8ός, Ρ. 244 10, 82. ἰὶ, Ρ. 330; Βᾶἀ8., 

Ῥ. 6560. 

δας 
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οἷἷϊνε, τῇς ἢ ἴῃ τῆς Ζοπα ἴῃ σι Ὠϊοἢ ἰξ Πουτίϑῃ 65 ἰ5 ἴῃ 6 πιοβὲ ν] 8 ]6 

οἵ ἴγε65 ἴο πηδῃ ; οἷεδ. .. Ρτίτηᾶ οὔγηΐαπι ἀγθοσαηι εϑὲ (( οἰ τ 6}14)." 
Ιη τῆς ἐδ τ] να]ε οἵ ϑῃδομοτα (ΝΑΌυ}05) ἴΠοτα ἀγα 5111] δχιθηςῖνα 
δηἃ Ὀεαυτ δι! στονεβ οἵ οἷἷνε ἴγεθεβ.}--- ϑ. Τα οἷϊνε ἀεοϊΐηεβ ἴῃ 6 
Ῥτοβεγεά μοπουτ. ---- δλαζ' 7. εἱοῤ νιν μαϑιφος, τοῖὰ τολίελ ροάς απά 
»ιόη αγὸ ἀοηομγε]  ἸΗ Πα5, τυλίελ Οοά απαᾶ νιεθ ἀσπον» πὶ μδν ἢ 

Ῥυῖ 1ἢ]5 15 ῥτοῦδῦὶν 8ῃ αἰϊθγαίΐοη ἔγοτη πηοῖϊνεβ οὐ τενϑθῃοα. ὃ 

νΥὲ εχρεοῖ βοιπείῃϊηρ οογγεβροηάϊηρ ἴο ν.}5, γι» τοίρς ἐλαΐ γεγοίέες 
σοας σπαᾶ νι; δῃὰ 50 1ῃ6 νδιβίοῃβ βεηθγαιν ἱπίογρτεῖ, που ρἢ 

τε βάτηὴς πηοῖϊνε νοι ρῥτοπιριεά ἴῃς οοττεοιίοη ἴῃ 38 15 ἀρραγεηὶ 

πη {πεὶγ στεμάἀδσίηρβ. ἢ Α5 πιθῃ δηοἰϊπίεα τῃδτηβεῖνεβ οἡ ἔδαϑὶ ἀδγ5, 
ἃηά 45 ἴδε ῃεδά οἵ ἃ ριιεβὶ νὰβ δηοἰηιβα 85 ἃ βίβῃ οὐ ἢοποῦγ, 50 
οἱ] νγᾶβ ρουτεά οἵ 5πιδαγεά οὔ ἴῃς βδοσζεά βἴοῃμεβ ψνῃϊοἢ βἰοοά [Ὁσ 
τιῃε ροά, δηά ἴῃ ψῃηίϊςοϊ, δἱ ἰεαϑὲ ἴῃ οἱάδσ {ἰπλ65, ἢῈὲ γγχὰβ δε]ϊθνθα ἴοὸ 

ἅνεὶ! ; οἴ. ξεη. 28,5 3. 4 Απα 85 οἱ] ἰ5 ἰη Ραϊδϑίίηθ δὴ ἱπροσ- 
τδηῖ δτίϊο]ς οἵ ἐοοά, τακίπρ ἴῃς ρἷδος οἵ Ὀυϊΐετ ψ Ὦ υ5, ἰς ἰ5 οἤετεα 
ἴο ἴπε ροάβ ψἱτῃ τῃεἰγ Ὀγεδά."" --- 4πΩ ἐονις ἐσ γε συνε “ἦε “γέε:} 
11π. “τῦαγ}, ἴμε ομαγαοίογβεῖς τηονετηεηΐ οὗ ἃ ἴτεὶ (15. 72), σερτε- 
βεηϊεα 45 ἃ ρεβίυγε οὗ δυϊπο ΠΥ ; [ἰ5 συ Ὁ) 6 οῖδ τησδὶ ΟΌΘΥ ἢἶ5 Ὀεοὶς 
δηὰ ποά.---10. ὙΠΕΥ πεχὶ ἰηνίῖε ἴῃς ἢρ ἴο θὲ {πεῖν Κίπρ, Ὀυϊ μα 
4130 ἀδο]η 65. ---11. δλα 7 τἱορ νῖν τιυεείισες σπαᾶ μὶν 2γοϊῇε 

470] ἴῃς ἢρ ἴτεα Ῥθᾶγβ δὲ ἴνο ΟΥΓ[ Ἔνθ [γε 6 5630 ῃ5 οὗ ἴῃς γϑαγ, ΓΤ 
δηὰ [15 ἔπι, γε οὐ ἀτίεα, 15 οΐ ΟὨΪΥ ἃ ἀε]ϊοΐουβ Ἰαχυσυ Ὀὰϊ οης 

οἴ τῆς ἰοοἀ 5ἰαρίὶεβ οἵ ἴῃς σουησγ. 11 --- 12. ΤΏεη πεν ἴατὴ ἴο τῃς 
νίη6, ΟὨΪΥ ἴο πιεεῖ ἴῇε βϑῖης σεῇι58ὶ. --- 18. δλαΐ 7 σἱοῤ μιν 7μέρξ 
2ιαἱ ρίαάδάερις ρος σμπαά νιοπ} Ἔχῃαταῖεβ ἴἤετὰ. Δ ]η6 ννὰβ5 υϑεὰ ἴῃ 

Ἰθαϊοηβ ἤδγενοσ ἴῃς στᾶρε νγὰ5 Κηονῃ. Απιοηρ ἴῃς Οατεεῖκβ ἀπά 

Ἐοιτηδῃβ ᾿ΐ ψγᾶ5 ρουγεά ονοῦ ἴῃς βδοτγι οὶ] ἤδβῇ ; ἰῃ ϑγδοὶ, αἱ Ἰεδϑὲ 

Φ δ εγε γωμεέϊεα, ν, 8; οἴδεῖ δηςίεηϊ ἰεϑιπιοπίεβ ἀτε οο] εοἰεὰ Ὁγ (εἰβίυ5, Τ᾽ έεγο- 
δοίαπέροη, ἰὶ. Ὁ. 334 Η. Οη τῆς οἷϊνε ἱπ Ῥαϊεϑιϊπε, 5εεὲ Απάεγιπὰ, ΖΟΡ Υ. χὶ. 1888, 

Ῥ. 69-77; Τῃοπιβοη, ζανά ἀπά δοοίξβ, ᾿ϊ, Ῥ. 33 Α΄. 
Ἔ Ναῃ ἀε Νεϊάς, Λ᾽αγγαέένε, ἰ. Ῥ. 386; Βοκεη, ΖΔ. χὶν. Ρ. 638; Ῥεϊεγπιδῃῃ, 

είτενϑ, Ὁ. 266. ᾧ ὅ0 δἷ50 πιοβῖ γεοθῃβίοῃϑβ οἵ Φ ; 5εὲς ογίϊ. ποίς. 

ᾧ σείφετ, γτελν., Ὁ. 327.  Οοπιραζε ἴδε ἱγαηϑιαιίοηϑ οἵ ν.18, 
4 Τῆς οὐυπίοπι ῥγεναι!εὰ υεῦν νἱάεἰγ; 56ς σείδεγεηοας ἰῃ Ὀΐ. οαυ αεῃ. 2818, δηὰ 

Νν. Ἑ. ϑπιι, οἰϊεὰ ἰπ τἴῆς πεχὶ ποίε. 

40 5εε Υν. ΒΕ. 5πηῖ, Τελσέον 97) ἐλε δενείέες, Ὁ. 414 ἴ. Οη ἴῃς νατίουβ υ5ε5 οὗ 
οἱ! ίοσ ἰοοὰ εεε 28. «.ν. 

ἘΣ ΡΙΪΠγ, π. 4., χνὶ. 113, 114; ὅδαν, 7γαυε 3, 1757, Ὁ. 342; 2,83, 5.ν. 
Τὸ Εἰς ττεες δἱ Νδᾶθυϊυς, κεε Κοβεη, ζ...ς.; Αηάετ πα, 4. Ρ. 8ο. 
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ἴῃ Ἰαῖεγ {τἰτηεβ, ἰἃ νγὰ8 ρουγεὰ οἡ (ἢ6 στουπᾷ ὈΥ ἴδε αἰΐασ; " ὑγοῦ- 

ΔΌΪ ἴῃ ἴῃς ῥτίγα εἶνε ργδοῖδα ἰἃ νὰ5 ρουγαα ουἱ Ὀείοτα οἵ δῖ {πε 

ἴοοὶ οἵ τῆς 5ἰαπάϊηρ βίοηθ. Τῆς νίημθ νϊοἢ ἴῃῈ ροά τυ ρᾶτ- 
τΑῖκεβ οὗ ψ ἢ ἢῚ5 ΨΟΣΒΏΙΡΡΟΙΒ 45 ἴῃς βάῖης εἴξοϊ οἡ ἢϊπὶ ἃ5 οὔ 

τῇδ. 
ὙΠ ἰεδομίηρ οὗ 1τῃϊ5 ρατί οὗ ἴῃ (Δ 0]6 ἰ5 ἴῃ τηϑὴ ψῇοβε οἰᾶῖ- 

δοῖοσ δηά δον δὲ ποτὰ το τυῖθ ἀτα ἀν Πρ ἴο βδογῆσςα τἢεὶσ 

υϑοϊηθθ5 δηὰ ἴῃ6 Πομουγ ΠΘΥ ΘΠ])ΟΥ ἴῃ ἃ ργίναῖα βἰδίίοη, ἴοσ ἴῃ8 

ΒΆΚ6 οἵ ρονεσ. ΒΥ ἴῃς τεροιτἰοη οὗἩ (ἢς οΥ̓ΈΓ δηά τεΐυβαὶ, [ῃ 6 
ΔυῖΠΟΥ φΕΏΘΓΑΙΖε5 ; ΠΟ τηδη οὗ 5ἰδηάϊηρ ἴῃ ἴῃς σοταταυηϊυ ψου]ὰ 
Ψψδηΐϊ ἴο Ὀ6 Κίηρ. Τῆς ραηογαὶ ἀββου[Οἢ πηδΎ, ἤόύγενεσ, Ὧ6 τηδὰα 

ἴου ἃ ραγίίουϊας δρρὶϊοδιίοη, δηἃ ἀοαβ ποῖ πϑοθββαγ Υ σΟΏνΕΥ ἃ 
Ἰυάρεπηεηΐ ἀροη ἴῃς Κιηράοιῃ ἰη ῥτϊποῖρῖθ. ΜΠ ΠΕΣ ννὲ ἢηά ἴῃ ἴἰ 

βςἢ ἃ )υάρειηεης Μ1}} ἀερεηα οἡ ουὖζ ορίπίοῃ δου ἴῃς οπρίη οὗ 
τς (Δ0]6 ; 586ε66 ἄῦονε, Ρ. 24κΛα Ηονονοσ ἴπδὶ τᾶν ὃς, ἴπ6 οἰδσ 

ἰπιεγργείειβ ψετε ἀου 11655 τίρῃϊ ἰῇ βθαίηρ ἴῃ ἴῃς (ΔὉ]6 ἰῃ ἰϊ5 

Ρτεϑθηΐ οοηποχίοη ἃ οοηίγαϑὲ Ὀεῦνψεθη Οἰάδοη᾽5 τείυβα] (8532) δπὰ 
ΑὈ ΠΟ] θ ἢ 85 τεϑαγ δοοερίδηοε οὗ τερὰὶ πᾶῖῆθ δηὰ Ροψετ. ἰ -- 
14. Ὑμεῖς ῥρτγοῆξσ οἵ ἴῃς κιηράοτα δεΐηρ τεὐεοϊε ὈῪ 411 ἰλ6 Ὀεῖίεσ 

βοσῖ, ἴῃ 6 ἴτ665 σοῦβ ἀονῃ ἴο ἴπε σοπηοη Ὀοχ-ποτῃ, ἃ ρ᾽δηὶ οὗ 

ΨΈΓΥ Ορροβίϊαε οἤδγδοῖεσ ἔτοτῃ ἴποβα ψῃοἢ ΠῸῪ πα ῥγανί οι} Ὁ 

δάἀάτεββεά ; Ὀβατίηρ πὸ ἔπι, ρίνίηρ ΠΟ 5ῃδάε, γἱεϊ ἀΐηρ ὯῸ {ἰπῦοσ ; 

ἃ 0561655 Δηἃ ποχίοιιβ συπηθεγεσ οὗ τῆς στουηα. ---1ὅ. ετε αἱ 
Ἰαϑὶ [Π6Υ ἰουπά ομα Ψῆο νὰ5 τεδάν ἴο Ὀς τῃεῖσ Κίηρ. ---- 77 γος αγέ 

ἀποίμεης σις ἀΐηρ οὐδ γος ἐπ ροοα γα 7} 1 ἰτ 6 ποῖ 7εβδῖ δηὰ 

τη Κεσυ, Ὀὰϊ 5ετίοιιβ εαγηαβί. ---- (σης, ἑαζε γοΐμρε ἐπ νὴ» τἀαάοιν) 
Ρυΐ γουγβαῖνθθ ὑη δου τὴν ῥτοϊεοϊϊοη δηὰ Ἷσοπῆδε ἴῃ τη6. ΤΠῈ 

ἰτοὴν οὗ ἴῃς (4016 [5 [15 οἰπιᾶχ ἴῃ ἴῃς βεουβηδϑα οὗ {Π|5 ρ]εάσε 

οἵ ρῥτοϊβοϊκίοῃ : [ἢ ᾿τηᾶρα οὗ (ἢς ἴγε65 οἵ ἔογεϑδὶ δηὰ βεϊὰ βεεκίηρ 

Βῃθιῖοσ ἰὴ τς βηδάοιν οὗ πε ἱβογης-υθὴ ἢᾶ5 ἴπ ἰξ ἴῃ6 ψῃο]ς 
ΔΟϑυΓα ΠΥ οὗ τῆς 5υδίοη. Μδεη ψαηϊοα ἃ Κίηρ ἴο. ἀδίεπαά τῇ 6πὶ 
ἴτοτὰ 1ΠΘΙΓ δῃθηλ 65 (853. τ 5, 915); οἵ ψιῆδὶ υ56 ψὰ5 ἃ Κίῃρ ὙῆΟ 

4 ἘκοΪα5. σοἱδ; ΕἸ, [ο5., σμϑ (1. 9, 4 ᾧ 234; 5εεὲ Ὀΐ. ου Νυ. σοῦ :δϑῦ; Ψν. Β. 5, 
Αεἰβσίον ο7 ἐΔε ϑδερείίεε, ᾿. 213 ἴ. 

ἘΤΏε ΜΙιάγαβῃ ρίνεβ δῃ δ]]εροτίοδὶ ἰηἰεγργείϊδίοη : ἴῃς οἷϊνε τοργεβεηῖβ Οἰμηϊεὶ; 
ἴδε ἤρ, Πεδογδῇ ; τῆς νίης, Οἰάεοπ. ὅ8:ε Καῤφας, ἰϊ. ᾧ ὅς; ΒΔ. αἀ ἦρε. 705. Κιπιοιὶ 
ἐχρίδἰπεά ἴῃς ἴἤγες ἰγεες οὐ Οἰάδοῃ, ἢΐ5 5οη, δηὰ φγαηάβοῃ (838). 

Ζ. 8εε ΟΙῖεγσ. δηὰ 5... οὐ υ.ἕἕ9, 
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οου]ά ποῖ ἀο {παι} ---- 5. 7. ποί, 3γέὲ τλαΐ κο γογὰ γον “ἦε δοχ- 

ἡλογη σπά ἀξυοι “ἦε ἐεάαγ» 97 Ζεδαηπορ] ἴὰ νγὰβ ἀουθι|ε55 ἢοΐ δῃ 
ὉΠΟΟΙΏΠΊΟῚ ἰἰηρ ἴῸΓ ἃ ἢτγθ, βίδστηρ δἀπηοηρ τΠοτγηβ, ἴο βριεδὰ ἴο 
βεϊά δηά οτομασὰ (Εχ. 225), οἵ ἔογεβὶ (15. 9.5), 380 ἴμαΐ τῃ6 ἸονΥ 
τόση Ὀεοδηγα ἴῃς ἀεδίγυοτίοη οὗ ἴῃε 5ἰδίε εδὲ ἴσεθβ. Ζ26 φεάαγε 
47 Ζεόαπομ τερτεβεηΐ ἴῃς ορροβίϊε δχίγειης οὗ ογεδίίοῃ ἔγοτῃ ἴῃ 6 
ἴδότη ; 8εὲ6 2 Κ. 145, Τεμόοδβἢ᾽ 5 ἰῃϑυ Πρ ΔΉβνεῦ ἴοὸ Απιαζίδῃ οὗ 
Ἰυάδῃ, ὙγΠετα ἱΠΈΓΕ ἰδ ὩῸ ρον ῦ ἴο ἢεΙρ, ἴπετε τᾶν Ὀ6 ἰπβηϊϊα 

ΡΟΞϑι ὉΠ 65 οὐ μᾶστη. Τῇοβα νἢο πιδάβ ἴῃς τῃοόγη Κίηρ ονεῖ ἵπεῖη 
Ρυξ {Ππεηηβεῖνοβ ἴῃ τη 5 ἀἰ]οτητηα : 1 ΤΟΥ ψετα ἴτὰθ ἴοὸ δίῃ, ἴΠΕῪ 

εηὐογεα ἢἴ58 ῥτοϊβοϊίοῃ, ἢ] Οἢ τγὰβ ἃ το ΚΟΙῪ ; 1 1ΠῈῪ ψεσα (156 
το τω, ἢ6 σψου]ὰ Ὀδ {ΠΕῚΣ τυΐη." 

8. Ὁδη 75] τὰς ἰῃΐ, δῦβ. δἱ ἴῃς δερίπηίηρ οὗ ἴῃε βεπίεπος ἴῃ οαβοβ ἴἰκα 
1815 μα5 νεῖν 1|π||6 Ἔπιρμαβὶβ; οἵ. ὕεπ. 2638 477. --- ΠΡ}90] Οετὲ πρ5Ὁ; δἰτα αν 
20 ν.10.}3 Οεγξ 390; οἴ, ΡΒ. 263 1 5, 288, Ος5.35 8.48, ς; Κδ., ἱ, Ρ. 163-166; 
Ριδεϊοτίυβ, ΖΑ͂ ΤῊ Ὧι. Ρ. 55.-- 9. Ὠρππ] ν.}1.18. Τῆς ρΡαυποεοιυδίίοη ἰ5 επείγεὶν 
δηοτηδίουβ, πὰ 885 ρίνδῃ τίβε ἴο τπαυςἢ ̓ἀϊβουδοίοι; 56ς δῖυά,, απὰ Κῦ., ἱ. Ρ. 240-- 

242. Τῆε πιοβῖ ργοῦδθ]ε εχρδηδιίου 8 ἔπδὲ (Ὡς ρυποϊυδίίοη ἰμϊεπά5 α ΠρΡἢ. 
ΜΠ τ ἰπϊεττορδῖίνε, δβϑυσηΐηρ ἴῃς εἰἰβίοῃ οὗἨ ἴῃς “ ῥτγείογιηδίίνε; σωλ 7 ἐδ 

εονεβείεα ἰο χίνε μΡ, ἂς. (ΟἹ. ὃ 89; 514. ὃ 175 α; Κδὅ., ἴ. Ρ. 242). ΥΒαὶ ἴδε 
δυῖμος ἱπίεπάεα ἰ5 δηοῖπος φυξδίίοῃ. [1 5εεπι5 αἱ βγϑὶ βίρῃϊ βἰπιρίεβῖ ἴὸο ἴδκε 

ἴδε νετὺ 85 Καὶ νυ ἡ ἱπιειτοραῖῖνε Ορϑππο); Φ θυξ ὅπῷ 15. πενεῖ σοῃβίγυεα 

ὙἱὮ δος. (Ροεῖίοαὶ ἱπβίαποςϑ τῆ εγε ἴῃς οὐὐ)εοῖ ἰ5 δὴ ἰπί., βυοδβ )β 700 317, δτὲ 
ποῖ ἰπ Ροΐπῆ). 1 ρῥτγείογ, ἱπεγείοτε, ἴο τεραγὰ ἰξ δ8 Ηρ. Ορθππη), “οϑυδε ἴο 
Ἰεᾶνς οἢ, Ξῖορ.᾽ ὃ Ὑδδὶ ἴῃς ΗἿΡΆ. ἀοεβ ποῖ εἰβενβεγε οσοὺσ 8 οἵ πο ρτεαῖ 
νεῖρῃῖ. ΤΈς δῦδεπος οὗ ἴμε ἱπίεττοργαῖίνε ρμαγίὶοὶς ἰβ πὸ οὐδ)εοϊίοι; 5366 (ῃς 

(οἸ]ονίπρ ποῖς. Τῆς ἰάϊοπιδίίς δε οὗἩ ἴδε Ρεγίεοϊ ἰῃ ἴμεβς Ἔχοϊδιηδίοσυ 4υ68- 

ἄοῃϑ ἰ5 ἴο Ὀς ποῖεά; ςἴ, Οεπ. 1812. 5. 2511 ᾿γπρῦν), Ὀτδ. ὃ 19. Ιἱ 5εετηβ ἴὸ 
ες ακίη ἴο ἴδε υβς οὗ ἴδε ρετγίεοϊ ἴπ Ὠγροΐμεβεβ σοπίγαευ ἴο τε] γ.} ΤὨε 

ἱηϊεττοχαῖῖνε ρατσίϊς]ς ἰβ ἢοῖ υϑιυαὶ ἴῃ 50 Ὁ) οα568. --- ὉΦῪ], 2έηεγιες οἷἶνα, ετρ., 
ξέον. ἰὶ. 424; Ἡοτ., ἐβοά. ἴϊ. 54. ξ.; ςἔ. ότι. 1117| τ ὈΥΦΨΟΝΥ ὈΥΟΝ ΥἹ23» 1.2 ἽΨΕ] 
30 ΘΑΚΜΝΟΡΝ ας. (ΒΒ ἐν ἡ δοξάσουσιν τὸν θεὸν ἄνδρες; Ὦ, φα εἰ αϊὲ τεἰμνεΐμν 

εἰ λονιέμες; Δ τοὐἡ τὐλέολ ἐὰεν δομσμν Υ΄, απα ἐπ τυλίολ νι ἐμχωγίαίε, 

“ διυά. 
ΤΟΥ ἢς [εννϑἢ σταπιπιατίαηβ, ᾿ς Βαϊ πιΐβ γεζαγάβ ἴῃς ἔοστῃ α5 Καὶ ({οἱ. οἵ εηὰ); 

Αυϊννα! ἃ, 45 Ηἰρῆ. (διρεα, Ὁ. 325); Κίπιοπι, α5. ορῆ. (ἡ ηιελίοί, (οἹ]. 630 {,, εα., 

1γοὴ. 

1 δῖυά,, Βε., Κὅ., α].; οἵ, 6 :ε5.25 Ρ. τό. 
ὁ ΟΙἹ., 5.2.; οἴ, Εν. Τηίβ τεδάϊπρ ἰ5 ἰουπὰ ἰῃ ἴδε τηαγρίη οἱ ἴῃς ἄγει ἵνγο Βοζω- 

Ὀετῷ εἀά., ἀπά ἰῃ δὴ Επυτὶ οοὰ. (ἸΗ ΜίςΝ.). 

ΠΤΒετε ἰδ α βρεςίαὶ γεαβοῃ ἴοσ ἴδε ἰσωρί, ἰῃ [υἀ, 113, 
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48 δεεαιτε ὃν νιςὸ Οσοά απαά νι αγε λοποιγεα" Ηὸον ἴατ ἴῃε5ς νεγβίοῃβ δὰ ἃ 

ἀϊδετγθης τεχὶ ἔγοιῃ Δ ἴδ ποῖ οἷεα.0 ὙΠΕΥ δᾶνε αἱ ᾿εδβὶ ἱπίεγργεϊεὰ ψἱἢ ἃ 
εοττεοῖ ρετοεριίοη οὗ νν δαὶ ἴῃς σοηῖεχί γεχυΐῖγεβ. Εογ .2 νὰ τηυβῖ ἴμεη επηεπὰ 
2 (τοῖδὰ τολέολ), ἀπὰ β8βου]ὰ ργείεγ ἴο ργοπουπος ἴμε νογρ 85 ΝΊΡΗ. (1133"), 

τπουρὰ ἴῃς ΡΙ. νὴ ᾿πάεῆηϊϊε βυδ)]εοὶ 15 ποῖ ἱπιροββίθϊα. ---- 10. "2759 8εἜ οὮ 
νυν. --11. ν».}} οὗ τπε δά). γυγο 14.518. Ὅλ ΡΥ 8εῆϑε 5εαπὶ5 ἴο ὃς, 

βοιῃεῃηρ ἡ ὨΙΟἢ οπα βυςῖ5; ςἔ, ϑγτ, νιζλαφ ([ὃν, Ῥήανκεημαπεεη, Ρ. 333). 
-τ 205} ΕΣ. 3650 Ἀι. 32}8,--- 18, φινν" 1 δε γμἴες ο7 τλε σγαῤε, νεμδί, Μὶ. 61; 
{τεᾳυεην παπιοὰ ἢ σοτπ (151) ἀπὰ ἔγεβῃ οἱἱ (ὙΠχ») δἂα οὴς οἵ ἴῃς οδίεΐ 
Ριοάυοιβ οὗἨ αδρτίουϊυτε, δῷ. ες. 3112; 85 βιο} ἰδ ἰ5 δυδῆεοϊ ἴο ἴῃς δα 

(θυ. 1211), δος. Τῆς οοττεβροπάϊηρ ϑγτίας ψογὰ ᾿δωόδς ἰ5 ἀεβποὰ ἴῃ (᾿ς 
πδῖϊνε Ἰεχίσοῃβ 85 "τηυϑῖ, ἔγεβ στᾶρε )υΐος 88 ἰξ σοπιδβ ἔγουι ἴῃς ργεββ᾽; 566 

"5. τι63ς. ἴπ ἴΒε ΟΟΤ. φυν ἰ5 ὑβεὰ ποῖ ομἱγ οὗ βινεεῖ τηυβῖ (Ὁ 09), θυΐ οὗ 

ὅτᾶρε ͵αυΐοε νυνὶ ἢ μ85 ἀπάσγροης ἐετιηοηϊδιίίου (1); οἵ. ἐξ. Ηο58. 41}; 80 Βεζα. 
ἼΒε εἰγπιοϊορυ 511} πιδϊπιαϊπεὰ ὉΥ Οε5. 7λες., 633 ἔ., ΕἸεΐβοβεσ, αἱ. (φιέα 

ἑμεόγίαί, ἐεγ ἐόντε οεσβαί) 15 δὶ νατίδπος νυν ὈοΓᾺ ἴμ6 ἔοττι δὰ τηεδηΐηρ οὗ 
τῆς νοτσά. --- 14. Ἰον 5] γάανιης, ΘΟ. 80 ἴῃ Ῥυηΐο; ἱοβοοτγί 65, '. 119 (εὰ. 

ϑρτεηρεῖ, ἱ. Ρ. 114), ῥάμνος " ̓Αφροὶ ἀταδίν (ΒοοᾺἂ., (εῖ5., ὅν, »ῇαηεενναηιη, 

Ῥ- 404); Ατάθ., ὅγτ. ἀἴαὶ.; βεὲ 1ὅν, Ρ. 44. ΤὮε σοχητλοῃ β8ρ6οῖς5 ἰῃ Ραϊεβιϊῃς 
ὶς δγεΐωπι Ξωγοβαεμηε [Δπῃ., βρτεδὰ ονοῦ ἴῃς οἷς σουπογ (.92.232. ἱ. Ρ. 451). 

106-20. Το δρρ]ϊοδίζοῃ. --- 16. 454 που] ἴο οοπηε ἴο ἴῃε 
τοδὶ. -- 770 γος ἀσύς αείεά ἐπ ροοα γα ὰ ἀπά λοποω» ἐπ »ιαξίηρ 

“Αδίνιείσελ ἰπρ ας γομ λαὺς ἀοη6) ἴῃς ψογάβ σοσγεβροπά ἴο ν.}ὅ 

(ἐπι ροοα γα), Ὀὰϊ τὲ υϑεὰ νι ἃ ἀϊβδγθηὶ σϑίεγεῃςθ, 45 ἰπητηε- 

ἀἰϊαίοὶνγ ἄρρεασβ. ἴὴ ν."" ἴῃς ηιεβέοη ἰ5 οὗ ἴμεὶγ ροοά ἔα ἴο ἴῃς 
πεν Κίηρ ; ἴῃ ν δ 9 οὗ ροοά (Δ το 7 ἜγαΌ 44] δηὰ ἢιἷἶβ (απηῖγ. [ 

ἴτ [5 τηουρῃϊ ἴοο ἱπιργοῦαῦ θα ἃ Ὠγροῖμεϑῖ5 ἴπαῖ {Π6 δυῖμοτ ἱηνεηιεα 
δῇ δροΐοριις ἴμαϊ ἀο65 ποῖ ἰῇ ϑἰτίοϊ Ἰορὶς [4}}Ὺ τ ἴῃ 6 δρρ]ϊοαίίοη 

δ ἰηϊεηάεδα ἴο πηαῖε οἵ ἰξ, ἴῃς αἱϊεγηδίϊνα ἰ5 ἴοὸ βιρροβε τδαῖ ἢς 

Ὀοττονθα δηά δάδριεα δὴ οἱάδγ (δθϊε, ἴῃ6 ἰεββοῃ οἵ ψῃϊ ἢ 85 ποῖ 
φυϊῖα τῃ6 ϑᾶῖὴε ἴμαὶ ἢθ ψ ϑῃθα ἴο ἱπουϊοδῖα. 7 ΤῊΪ5 ἐχρίδηδίίοῃ, 

Βονενοσ, ογεαῖθϑ οἵἴμεσ αἰ βηου 65; ἴοσ ν."Ῥ ἰς οὈνίουϑ ποὶ ἃ 

παῖαγαὶ δηαϊῃρ (οΓ δὴ ἱπάερεηάεηϊ (ΔὉ]6 οὗ ἴῃ6 ρυτγροτῖ βεπεγαι 

αἰτυϊεα τὸ νι δ δ, 11 ἰβ ἀρργορτίαϊε, δπὰ τὰ τηῖρῃς δἰπγοβῖ 58γ 
ἰητ6 } Πρ 0] 6, ΟἿΪΥ 45 ἰοσγεβῃδάονίηρ ἴῇθ ταΐῃ ἡ οἢ ΑὈΙΠΊ ΘΙ ΘΟ ἢ 
Ὁτουρῆς ὑροη ἴλῈ ϑῃδοῃεπηίεβ. Μοζθονεσ, ἴῃ της (Ο]οννηρ Ὠᾶτ- 

ταῖϊνα ἰἰβεὶ 1 15 ἴῃ6 ὑπίδ ι]η6 585 οὗ ἴῃ6 πλθη οὗ ϑῃεομεθῃ ἴο 

Φ ϑένεζαὶ οἱάεσ οοτηγηεηϊδίοτβ ψβοβς Ἐχερβεῖοαὶ ἰδοῖ ννὰβ βἴγοηρμεσ ἴπδη ἰδεὶσ 
ξτατατηδσ, ἰγαηϑἰδῖς Δ ἰῃ ἴῃ βάσης Ὧν ; 50 νδδὉ]., Ὠτα5., (εἰΞκίι5, αἱ. 

1 85:ε δῦονε, ᾿. 245. 
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ΑὈϊπιοίθοἢ (πδὶ ἰ5Β ἴῃ οδι8ςε οἱ {πεὶγ ὑπάοίηρ, μούγαναῦ ᾿ 5} 
115 τον 6 τεραγάεὰ 85 ἃ τγειγ δυϊτίοη ἔοσ τ{Ππεῖγ ἀηξα τ βι]η685 τὸ 

]εσαῦραδὶ. ὍΘ 5ἰπιρὶθϑὶ δηὰ τηοϑὶ ἡδίιγαὶ Ἐχρ]δηδίϊοη 5εθτη5 ἴὸ 
Ὀὲ τῆαϊ ἰῃ ροϊπίίηρ διἰ5 τηογαὶ [86 δυϊῃοτ᾽β ἰορίς ἰ5 ποῖ β: ΠΟΥ 
σοηβεαιεηῖ. -- 45πώ4 17 γος ἄσαυε ἐξαδέ τυεί το )εγμὀόαα! ἴλα 
1ΠΡ]6Ὲ ῥτοϊδϑίβ ἴῃ ν.δ 5 βεραγαίεβἃ ἔτοτη 5 δροάοβὶβ (ν.. Ὁ) ὉΥ ἃ 
Ῥαγεηίμεῖο τενίονν οὐἨ ζεται 044}᾽8 ἀδβετῖβ δηὰ ἴῃς 5ἰῃβ οὗ ἴδε 
ΒΠεοΠειηἶεβ (ν.}6) ; ν.ϑ τερεδῖβ [ῃ6 βυθρβίδηςα οὗ ν.δ ἴο τεβυπια 
τῆς ἱπτειτυριεα σοηδίγαοϊίοη. [Ιπ ἴπ6 πδίυτε οὗ ἴπ6 οαβ6, ν. Ὁ ἃτα 
ποῖ ΟΥ̓ΡΔΗΪΟΔΙΪΥ ταϊαϊθ ἴο τῃ6 οοηϊεχὶ, δηὰ οουἹά 6 οπιιοά τῖῖἢ- 

ουί Ἰεανίηρ ἃ ρᾶρΡ. [566 πο 5ι!πμοϊεηϊ τεάβοη, πούγένεσ, ἴοσ τερατγά- 
ἱηρ [μετ 85 δὴ ἰῃϊεγροϊδίίοῃ ; [ΠΟῪ Πᾶνα ἃ νίρουγ δηὰ δὴ ἱπάϊνι ἀυ- 
ΔΙΠΥ οὗἁἨ ἐχργεβϑίοη ὙΠΟ ἅσα ποῖ υϑ!}γ ἰουηα ἴῃ ρῇοβδ5ε5." --- 77. 
γ)7οω ἄσῦυε αρη6 109 ἀΐνε ας ἀξ αἰἐδεγυεά  Ἰἰϊ. σεεογαάϊη το 276 ἀδεεγέ 
4Γ λὲς λαμπάς, οἴ. 15. 31}. ---17. Τὸ ρῖνε εἰμρμδϑὶβ ἴο τῆς ἰδϑὶ 
ποτάβ, με τεπγληάβ ἴμαπὶ οὗ [ει 0 481᾽5 βεγνίοεβ, δηὰ οὗ ἴῃς ΨΥ 

ἴῃ ψιϊοἢ τΠεγ μάνα Ὀδεδη τεαυϊιεά. --- 7 ζα νιν ,απὐεν γρωρλ 0’ 

7.1] σἰἢ ἀδερθηΐηρ ἐδεϊϊηρ, γι» ,αλεν, ἰμβιθδα οἵ 7Ἔτυ Ὁθδ8] ἃ5 
Ὀείοτε. --- 4πά λαξαγξά ἀὶς {74} 1ἴτ. ἐαεέ λὲς ὕξ εἰσαίσλέ ατυαν, 

85 ἃ [Ὠϊηρ οὗ πἢϊοῃ Πα τεοκθά ποῖ ; οὗ, 9᾽5.7 --- “πα γεφεμεα γοι] 
ἰϊ 5 ἴο Ὀ6 ποϊεά τῃαῖ ἴῃς υυτϊτεσ {ΠῚ Κ5 οὗ τῇς Ῥθορὶς οἵ ϑῃδομθτῃ 
85 Ι5γδε 165, δὲ νατίδηςς σι ἢ ν.ϑ 5, ---18, ἤλεγεας γοιε ἀσύε γίδεπ 
ἀρσίποί νῖν γαήλεγὶς ἄομδε ἀπά ἀσὺε οἰαίπ ἀϊΐς σοης] 1}15 νγὰβ {Πεὶγσ 
ταῖαγῃ ἔοσ ἴῃ6 ἀδῆρειβ ἢ6 πδά ἵπουττοὰ δηὰ τε ἀεἰνεταποα 8 μδὰ 
στουρῃϊ ίογ πη. Τηδ ΠΟ απλε5 ἢδὰ ἢ [Ὰ]}] σορηίζαποα 
ξαγτηἰθῃοά ΑὈΪ πη θοῦ ἴῃς τηθδὴβ8 ἴο ΚΙ] 5 Ὀτγοίμοιβ (ν.3), δπὰ 

5ῃαγαα ἢϊ8 ρα ἴῃ τῃ6 οπίης Ὀγ ψϊοἢ ΤΠΕῪ Ἰοἰπτν ργοῆιεά (εἶ, νῦ). 
- ϑενεμέν γιοπ ὁπ σηὲ «ίο56} ἴῃ 6 ψογὰβ ἀγα ἤδγε βοπηθνῆηδίῖ βυροτ- 

ἤυουβ, δηὰ πιὰῦ Ὀ6 Ὀοττονεά ἴοι ν.ὅ. --- 7Δ6 τοῦ; οὐ ἀΐς νιαϊά- 
φἐγναπί  5ϊανε-σοπουδίηθ. [Ι͂ἢ 851 ΑὈϊπιεἰ δον 5 τηοῖῃεσ 15 Οἰάθοη᾿β 
ερπεμδίησ, ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ ἃ ἔτεα ψοϊηδῇ ; 8566 ἿοπΊη. ἴπεγε. Τῆς 

ἀϊθετγεηςοςε οὗ τεργεβεηϊδίίοη ρσο ρα οχίβιεά ἰῃ ἴῃς βοῦγοαβ. ---- 

Βεεαμεέ ἀξ ἐς γοω» ὀγοΐζεγ] Κἰηβυηδῃ, {εν -σουηίτγτηδῃ ; ν." 8. --- 

Φ Ὅοοτῃ. {πη κα ἴμαὶ ν. 160-106. ς 41} ἃ ρίοββ. ϑπιεηὰ, νῆο δαορίβ (ἢΐ5 ορίἰηίοῃ, 
τεοορτιίζες πὶ ἴδε υεῦβεβ ἂζὲ δἷ ἰδαϑὶ ἃ οοττεοὶ ἜἼχροϑβίϊϊοῃ οὗ ἴῃς δυο τ᾽ 5 πιεδηϊῃ νῷ 

(ΑΠμε:|. Κεἰκρίομερέεελ., Ὁ. 66 η.). 
Τῆς Ρῆγωθς, εαεῦ ὀελί πα πε, ἰα οοτητλοῦεσς (1 Κ. :49 ᾶς.). ΟἸες. οἰϊεβ. Γὰοδῃ, 

ἐν. 16: ῥβνοϊεεὲ νέξανε, εονείίεν, ἂς, 
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19. 7, 7 ταν, γος λαὺό σεϊκά ἐπ ροοά γαἰλ} τεϑυταίηρ ἴῃ ῥγοῖδϑὶβ 
(ν..5) δἴϊεσ τῇς ἀϊρτγεββίοῃ, ν. τ, -- Αοίοίες ἐπ Αῤέριοίσελ σπα νιαν 
κ γοοίες ἐπ γομ} 1 νϊβἢ γοῦ 411 ΟΥ̓ ἰῇ οὔς δῃοίπεσ ἰπ ὙΟῸΓ ΠΟῪ 
τεϊδϊίοη. Τῆς ψοσάβ ἢανε δῃ ἰγοηΐοδὶ τηρ ; τυ οἢ ὨΔΡΡΙΠ 655 ΤΑΥ͂ 

γου πᾶνε ἰῃ (ἢϊ5 Ὀτδιη]6- Κίπρ οὗ γουβ. --- 20. δ᾽ χ᾽ ὑ) ποί, γέ 
σλαΐ γρο γογὰ γον Αδινιείσελ} τς ἤρυτε οἵ τὰς (80]ς, ν.ἰῆ, -- 
“4πὦῶώ γε «λαΐ ρο γογίὰ ογι ἐλε ,σεένιεη οὐ δλεελεηι, δ’. ἤδτα 

ἢ ροα8 Ὀεγοπά (6 [ΔὉ]ε ; ποῖ ΟἿΪΥ 5.4}} {πεῖ ἀηνοσίῃγν Κίηρ θὲ 
(διαὶ ἴο ἴπεα, Ὀὰς ἴπεγ ἴο ἴω. ΜΠ {Π15 Ρᾶγιηρ ουτθα ἢς ἰοδ 
ἴσια ; 115 (ἸΠ] πεῖ 15 ἀβοϊαγεὰ ἴῃ ν.δϑί, οὗ, ν. 5. 954. 21 Τοιϊῃδτ 
τηδάς ἢΐβ Ἔβοᾶρε ἴο Βεεσ, Ὀεγοηὰ [ῃς τεδοῦ οἵ ΑὈϊπλθ] ες ἢ 5 νθῃ- 

ξεδῆςθ. Τρ 5ϊῖε οὗ 2267 ἰβ υπίζηοόνγῃ. 8. ϑοῃηηα ἀπά ϑίσεγ ἅτὰ 
οἵ τῇς ορίῃπίοη ἴπαὶ Βθοσβῆθῦα, ἴῃ ἴῃ6 τεπχοῖθ βουϊῃ, ἰ5 τηϑδηῖ. 

Οἰἴδεῖβ τϊηῖ (μα ἰξ ἰδ ἴῃ6 βᾶπ|6 85 Βεοσοῖῃ (7οϑβ. 977 2 5. 43), δον 
εἰ- Βίγθῃ, ἴἤσες μοιγβα ποιῇ οὗ [Θγυβαίθη." Τῆδ πᾶπις (Ὁ 6}}) 15 
ἴοο σοϊηηοη ἴο τηδῖτζα [ἢ 8 ἰἀθημβοδίοη δηγιῃϊηρ τόσα ἴδῃ ἃ 
ῬοΒϑι ὉΠ. 

21. πν2] Ευβεῦ. (0.55, 2382) ἰάεπεῆε5 Βεεν ὙΠ ἃ νἱαρε οὗ ἴῃς πᾶπις 
(Βηρα) 8 πι. Ν, οἵ ΕἸευΠεγορο β; ργοῦδθὶν ἴδε πιοάετπι ΚὨϊγθεὶ εἰ- Βιτεῆ, 
Υ.-. οἵ ᾿Αἰπ ϑῃεπιβ (ΒεῖΒ-5ῃδιη 65}; 80 Κεῖ Μδυῃάτγοε!! (1697) ἀπὰ Κεϊαπὰ 
(βαϊαεεένα, Ρ. 617 [.) τερατάἀεὰ εἰἷ- ΒΙγε ἢ}; ποῖ οὗ [εγυβαίθπι 85 ἴῃς Βεεῦ οἵ 

ουὖγς ἴεχ. Ἐβμίοτί Ῥαγοὶὶ ({0]. 685) ἰἀεπιῆεὰ τη 5 Βῖγεἢ νἱἢ Βοοτοῖῃ, δπὰ 
β8ίπος Κοδίπβου (3.13. 1. Ρ. 452) [15 65 θεεπ ἴῃς ργεναϊηρ ορίπίοη. Σ Μδῃγ, 

85 ἢδ5 Ὀδθῃ βαϊὰ δῦονε, Ὀεϊΐενε Βεοῦ δηὰ Βεεγοῖῃ ἴο ες ἴῃς βαῖης ρἷδος, δῃὰ 

Ρυΐϊ τῃεπὶ ὈΟΙᾺ αἱ εἰ-Βιτει. Βεεσοῖμ θεϊοησεά ἴο ἴδε ΟἸ εοπίϊε οοπίεάεγδου, 
δὰ νγὰς ἀουθῖ]εβ88 δἱ [5 τῆς ἃ Ὁδπδδηϊϊε ἴοννη (2 8. 21}, οἴ. 43). 

22-2δ. ΤΊιο ΒΒΘΟΒΘιἑΐθα δηὰ ΑὉΣΠ6]Θ0}} 411 οπί. --- (οὐ Ξοηἀ5 
ἃ 5ρ|Π| οἵ ἀἰξοογτά Ὀεύψεεη ΑὈἱπλθίεοἢ δηὰ ἴπῸ ρθορ]ε οἵ ϑΘῃεοῆειω, 
ἴῃ 7ι5ὲ τοι δυϊτίοη ἴον τῃεὶγ σοτηποῃ οτηθ. ΤῊΣ ΘΠ θομθη 65 1ἴ6 

ἴῃ ψγαὶξ ἴῃ ἴῃ τηουηϊαίηβ δηαἃ τοὺ ράββεῖβ ὉΥ. ---- ΤΏ νϑῦβαβ (ὉΓΠῚ 
της ἰηϊτοάυοσιίοη ἴο οης οὗ ἴΠ6 ἴννο δοοουηῖβ οὗ ΑὈἰπλοἰ ες ̓ 5 αἰῖδοὶς 

οη ϑῃδοῆθπι (ν." 5), ἀπὰ γε ράᾶγα]]εὶ ἴο ν.5. 8, ΤῊΪϊβ νεγϑίοῃ ΠΊΔΥ 
ΜΠ σοηβίἀθγαῦ]α σοπῆάσπος Ὀ6 δϑοτροὰ ἴο Εὶ ; οὔβοσνε ερλῆνι, 

4 οῃ εἰ-Βίγεῃ, 5εε Βοῦ., 913, ἰ, Ρ. 451-454; ΤΟΌΪες, Τοροργαρλίε νοι γεγμεαίοσε, 
ἡΐ, Ρ. 495-σου; Ουέτίη, γκμαδε, ἰϊϊ. Ῥ. 7γ-13; 5.Ψ,Ρ, Μέενιοίγ:, ᾿ϊ. Ρ. 8 1.; 2483, 5.ν. 
“Βδεσζοίῃ." - 

Ἵ Τῆς αἰδίαποε 5, Πονγενεῖ, σοηϑἰ γα ὈΪΥ στεαῖες ἤδη Ἐυπβευίι5 ρίνεϑ. 

Ζ ϑαῃάσεοσκὶ δπὰ Κα. ἀϊββεηῖ, οὔ ἴδε στουπὰ (δμαὶ εἰ -ΒΙγε ἰ5 ἴοο τεϊμοῖε ἴτοσω 
Αἰδεου. 
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ν.5, ἀῃιὰ σοιηρατε ἴῃς τεβθοιϊίοηϑ οἵ νυν." ψίτὶ Το μαπλ᾽5 βρεθοῖ, ν.᾿ 5, 
δηὰ νι δδς,--- 22. “ὀϊ»νιοίξελ γωα οὐέγ ἤεγαεὶ Ἰάγες γεν} ἴῃ ἴῃς 
(οσοροίπρ᾽ πατγαῖϊϊνε γα πᾶνα πεαγὰ ΟὨΪΥ ἤον ΑὈΪ πη θοῇ τνὰ8 πιδάθ 

κίηρ οἵ ϑῃδοῆθῃ δηά Βειῃ- τ]ὸ (ν.5 55). Ιη νῆα (ΠΟ 5. 
ΔΡΡϑδῖβ {παὶ ῃε αἰά ποῖ τεϑίάθβ δὲ ϑῆβομεγω, δηὰ ἢ6 ἰοϑὶ 5 [6 ἴῃ 

αγίηρ ἴο Ραϊ ἄονῃ ἴῃς στενοῖς οἵ ΤῇεῦαΖ. [ἱ ἰ8 ἐν άθηῖ, [πογείοσο, 
τπᾶῖ Πῖβ ρόνεῦ Ἔχίθηἀδαὰ ονεσ οἴπεγ οἰτε5 ἴῃ Οδηΐῖγαὶ Ῥα]δβίίης ; 
τθδῖ 1ε ἱποϊυά δα Ι5τα 6] 165 85 νν6}] ἃ5 Ὁδηδδηϊϊαεβ ἀρρβᾶγβ ἔγοτῃ ν.; 

Ῥυϊ τῆς Ξἰδιοτηεηὶ τμᾶὶ ἢς συϊεὰ ονεσ 15γδαὶ ἰ8 ηοΐ Ὀογηα ουΐϊ Ὁγ τῇς 
τεϑῖ οἵ ἴῃς σἽμαρῖεσ, ἀπά 18 5 ΚΙ ΠΡῚΥ δἵ νατίαπος νἱτἢ ν. 5 5, ΠΟ. 

ΒΡδδκβ ΟὨΪΥ οὗἨ ϑῆδομεη)." ὙὍὙἤετα ἰ5 Τῃογείοσε βοοά σϑᾶάϑοη ἴοὸ 
ϑυβροοῖ ἴμαὶ τΠϊ5 ΘΠσοηοϊορίςοδὶ ποῖς ἰ5 ποῖ δῃ οτίρί δὶ ρατὶ οὗ ἴῃς 
βἴοσυ, Ὀὰϊ δὴ εἀϊιοτίαὶ δ" ίοη. ---- 2383, σοί σοηΐ απ εὐ τρί» ἃ 
τα ἰβο εἰ τηαϊκίηρ βρί τι ; σοπηραγε ἴπ6 τηδάμεββ οἵ 854.], τ 5. τό" 
18} (ἰὰς εν βρὶπε οἵ σοά) 19", ἀπά τῃς ἀσϊ]υπίοῃ οὗ ΑΠΔ᾽5 
Ῥιορδεῖβ,  Κ. 2253, Οοά ἰ5 ἴδε δυΐμον οἵ ἴῃς [αϊαὶ τη ϊβίαϊκεβ 
δηῃὰ τηϊϑάεεαβ οὗ τῇδ, ψῃϊοἢ [ΠΟΥ σοτημϊ ἴο {Π6ῖγ ον υπάοίηρ ; 
ἢ 86 ηάϑ8 ἃ βρί τὶ οἵ ᾿πίδτυδίίοη ἱπῖο ἴπετὰ ἴο ᾿πηραὶ ἴπθτι ὉΠ ΏΑΙΥ ἴο 

τῃεῖγ ταῖη. ΤῊΪϊ5 Ὀε] οἴ σοΥγοβροη 5 νΈΥῪ οἰ βεὶν ἴο ἴπ6 στεεῖκ ἰάθα 

οἵ ἄτη, ἐνεὴ ἴῃ ἴπε ρειβοηἰβοαϊίοῃ οἵ 1ἢϊ5 βρίΐϊ (τ Κ. 22 5.3). 
-- 7Ζε »ποη 97 ϑλεελεσι τὐερέ Καξε ἢ Αὀϊν»ιοίσελ] εἴ. ν.δ1..- 

24. οὰ 5εηΐ τῃϊ]5 βρίστς ἴο ἰοσαβεηΐῖ τηϊβοῃίεῦ θεία ἢ θπὶ, ἴῃ 
ογάεσ {παῖ, ἴῃ διϊίηρς ται δυκίοη, ἴΠ686 ραγίπειβ ἴῃ ογίπηε τηΐρῃϊ 
ἹΠΗ͂ΙΪσΣ ροῦ δας οἴποσ ἴῃς 7ι5ῖ Ραπίϑῃιηθηῖ οὗ {πεὶγ ἀεαὰ ; οἴ, 
νει νι δ. ϑοηης αἰβοσάοσ 85 Ὀδθη ἱηϊιτοάυοσεοα ἱπῖο ἴῃς ἰδχί, 

ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἴῃ ἴπα αἰϊεπιρὶ ἴὸ τοπάθσ ἰδ πιοσα Ἔχρ]ϊοϊϊ, ΟΥ τότε 
επλρμαῖίς ; 566 οσγτςαὶ ποῖε. ---ῶὅ. βμ7 νιϑρ ἐπ αγιδωσῆ πὶ 1ἠξ 
ἢ ἐρῤε το ἀΐς ἤανιαρε, σπα γοῤῥεα! αὐ τυῖο ῥας:οα ὃν ἑάόνε οπ “ἦε 
γοασα ] ἴῃ ροϑβιοη οὗ ϑῃεομαπι, οη ἵνο οὗ (ῃ6 πηδίῃ δγίθσιεβ οὗ 
τταάς δηὰ ἰσᾶνοὶ τὔστουρ Με. ἘΡὨγαίπι, ᾧ πιδάα τη 5 ῥαγί!ου δ ]ν 
βαετίουϑβ ; οἴ. Ηοβ. 6. [Ιη ψῇῆδὶ ψγΥ ΑὈΪπλεΙεοἢ τννᾶ58 ἃ βυβετγεσ ὉΥ 1.15 
ᾶῦονε οἴδεῖβ, νὰ ἃτὲ ποῖ ἴοΪά. Ης τηδὺ ἢἰπιβ6] Γ πᾶνε Ἰενὶ θα 10]] 
οἡ ἴῃοβε ψῇο ραϑβθαά τῃγουρῇ ἢἰ5. ἀἰδιτοϊ, ἰῃ ἢ] Οἢ οᾶ86 ἢ 8 ταν- 

ἐπε Μοῦ ]α [(4]} ΟΗ͂ ἴῃ τ 6 ἱπβεουσιυ οὗ ἴῃς τοδάβ ; δηὰά ἀουθι]6 585 

ἴῆοθα ψῆο ψγογα δροιυξ ἢϊ8 Ὀυβίηθ655, οΥὁ ὙῆΟ σετα Ὀδατίηρ {ραῖα ἴο 

Φ (Γ΄. αἷϑο υ. 3", 1 8εε 818. ΟΥ̓Δ ἰ, Ρ. 435; οἴ, δῦονε οἱ 310, Ὁ. 87 ἢ, 
7.ὅὃϑεε δῇουε, Ρ. 240. 
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μην (οἴ. 3.5), νουϊά ὈῈ Εβρεοῖδ!ν ποϊοοτας οὐ᾽εοῖβ οὗ ρυπάοσ ἴο 
τᾷδε ϑΘΒΘοΒοιη 65. -- 77 τας Το ἡ το Αὀίριείξελ} τὰς νοτάβ πᾶνε ὯὨῸ 
σοηῃποχίοη γι (ἢ 6 (ΟἸ]οννίηρ, βίοσγ οἵ (84]᾽5 ἱπῖτίριις (ν.5 3), ὰῖ 
816 Ῥδγα]]εὶ ἴο ν. 3 55, δηὰ νου πδίυγα!γ 6 (ΟἹ οννεὰ ὈΥ ἴῃ 6 5ἰδία- 

ταοθηὶ ἴπᾶὶ ΑὈϊπλθΙθ ἢ τ ἢ Ὠἰδ βο] ἀΐθτβ πηδγοπθα δραϊηϑὶ Θἤθομοτα. 

)ὲ Ῥτο ΔΌΪῪ μάνα ἴλ6 οοπεϊηυδίίοῃ οὗὨ [5 πατταῖίνε ἰῃ ν. "" ; 566 
ἴῆοτα. 

22. Ὁ») ροϊπίεὰ ὃὉγ ΠΕ α5 ἐᾷ ἀετίνεά ἔγοτη ἫΦ (Πα “ον ἃς.), οἵ, γῇ 
Ηοϑ. 84; ἴῃ 15. 321 γι 88 ἔγοπη ὙΦ. ΤΈς ἰδῖζεγ 15 ργείεγασϊε; βες Κὅ., ἱ. 
Ῥ- 328, 352; δπὰ ποῖς δῦονε οὔ ὙὉ) Οδ8, --- 24, 5» ὈΥΦῸ ὉΘῪ .. . ὈῸΠ ΜΊ29 

ὙΠ952Ν] ἴῃς σἤδηρςε οἵ δυ}]εςῖ Ρεΐνεε ἴῃς ἴνο ἱπῇ. (“ἀκα δάὲ νεεγάεν... πτερὰ 
εοπρ, ἀνα λα ἀξ νιῆρλ! ῥμέ τὰς φέρ οὐ ἐκεῖν ὀίοοά ογε Αὀλνεοίεελ) 15 Ἰπκοϊ γα Ὺ 
Βδιβῃ. (ὅ 5ἰγαϊρῃϊεῃβ. ουὐ ἴῃς οοπβιγυοίίοι ὈΥ τεμάεγίηρ τοῦ ἐπαγαγεῖν, Ὀυϊ 

ἴδετε ἰβ πο τεᾶβϑοῃ ἴο [Ὠἰπὶς τμαὲ ἴΠπῸῪ τε μλ355. ΡΓΟΌΔΟΙΥ ὈνΦῸ νν8 ἱπῖγο- 

ἀυοεά ὈΥ δὴ δποίεπὶ βοτῖρε ψὴ0 τωϊββεὰ ἴῃς ρονεγητηεηῖ οὗ θ0ν. ΤΈΣ τεβυ πίη 

δυνϊκυνασάπεββ οἵ βίγυσζηυγε τετηϊπὰβ 8 οὐ 32, --- Ὁ») 52 ὈΨΩΦ Ὀ2Π] οὐ͵εοῖῖνα 

δεηϊεῖνα, 45 υϑυδὶ] υἱτὰ τπὶ8 πουῃ; [Β6 οτπις οοτητηϊεὰ ἀραϊποὶ ἴμετα, οἴ, 

Οδαὰ. 110 ΗδΡ. 25 1 Οεπ. τόϑ. --- 26. 0525} Ρίορ. ΡΙ., 2 ΟὩγ, 2053, --- 5}}} 
γοὐ, ς. ἃςς. Ρετδβ., οἵ. Πι. 2839; “αν οἵ ὃν ὥόγες (σαρεγε) Τὰ. 2133. ----ῦν “2}} 
1 Κ. 95 2 Κ. 49. 

26-41. Θ44] ἱποῖΐθα ἴΠ9 ῬΘ0}10 οὗ βῃθοιθπι ἴο σϑνοὶῖ; (ΠΘΥ͂ 
810 ἀοίοαίθα ὈΥ ΑὈΪΠΘΊΘΟΙ. --- (44], ἃ πεν Οοτηε ἴῃ ἴῃς Ρἷδος, 
Ῥοιβυδάθα [ἢ ϑΘῃθομαιηλίῖαβ ἴο ἴσον ΟΗ͂ ΑὈΪΠλΘ]εο ἢ 5. γοῖο, δηά 
Ρυϊϑ ΒΙπλβεΓ δὲ τμεὶς μοδά (ν.53), Ηδε ἰ5 ἀϊβοοποοτίεα ὈΥ ΑὈϊπηε- 
ες ἢ 5 ϑυδάδη ἀρρεάγδησα Ὀείοστε ἴῃς ἴον, Ὀυΐϊ ροθ5 ουἱ ἴο δ. 6 
ἁραϊηδῖ ἢῃ (ν. 3. 8), ΤῊς ΘῃδοΒαηλῖεβ ἀγα Ὀδάϊν Ῥεδίεη, δηὰ 
ἀτγίνθη νη ΠΕὶγ γα }}5, 84] δηὰ ἢ5 οἰδηβηεη ἀζὸ ἴῆγυβὶ ουϊ 

(ν..). ὙΠε παιταῖϊνα πᾶ5 ἴῃ τεα]ϑαλ ἀπᾶὰ ἴῃ6 δυϊηου ψὨϊοἢ 

Ῥοϊοηρ ἴο τῇς Ὀεϑθὶ Ηρφῦτεν ἔοἹ κ-βίοτιεβ, δῃἃ ἴῃ τΏΔΠΥ ταβρεοῖβ 

τειηϊηἀς α8 οἵ ἴῃς βίου οἵ ϑαπίβοη. Αϑ ἴπε οἵδε βἰταηὰ ἴῃ τἢ 15 

σμδρίογ [85 ἰὴ φβηδταὶ ἴα ἰδαίυγεβ οἵ Εἰ, νγὲ τῇδ αἵ ᾿ἰθαϑὶ ῥὑτο- 

νἰΒί ΟΠ} δϑοσῖθα τἢ15 ρατὶ οὗ ἴῃς πδτγταῖϊνε ἰὸ ]. 

20. σααὶ ὀεπ Εὐεά «πα ἀϊΐξ ἀἰπεριθη} σοη 97 ὦ εἰαυε ἰ5. ενὶ- 
ἀδηιγ ἃ ρετνεγβίοη οὗ ἴῃ 6 πᾶτας, ψῃϊοἢ γᾶ γοῦν Οδεί,; 566 
οὐ. ηοῖθ. ὉΠΟΙ͂ΟΣ {Π656 Πεν-ΟΟΠΊΕΙ5 ΜΕΙΕ [5γᾶ 6} [65 οὐ (δηδδη- 
ἰϊε5 5 ποῖ οἶδᾶγ; 566 οἡ ν.ὅ3,--- “πα νιουδά ἐπί ϑδἠεελεηι) 50 
της νογάβ 5ϑῃουἹά ργοῦδΌϊυ Ὀε ἱταηϑίαῖεαά. ὍΤὴδθ Ὄχργεβϑίοῃ 15 Δ 
ἀῃυϑιδὶ οΘ, Δη4 ΠΑΓΑΪΥ 58γ5 νηδῖ νγὲ 5βῃουὰ ἤανε ἐχρεςϊεά ἴῃ ἴῃς 

οοηϊεχῖ; Ὀυϊ ἴῃς Ηεῦτεν τεχὶ 15 Ξαρροτῖθα ὉΥ 4}} [ῃς νειβί οῃβ. -- 
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Τῆε εἰἠσερς 97 δλεεάενι ῥωΐ εορρράεηες ἐπ ἀΐρι] ὉΥ ᾿ψμδὶ τὶ ὃς 
ἰηβἰηυδιεά Ὠἰπη56  Γ ἰηῖο τπεὶγ σοηἤάεηοςε νὰ πᾶν ἰδᾶσγῃ ἔτοπῃ ἴῃς 

(ο]]ονίης νεσβεβ, ἰῃ ψῃοἢ 84] ἄρρθᾶτβ ἃ5 ἃ βῆγενα ἀεπηαρόριια. 
- 297. ὙΠΕΥ ςεἰενταῖεα τῃς σοπιρ]ετίοη οὗ ἴῃς νἰηΐαρε, Δοσογάϊηρ 
ἴο ουβίοπι, ὈΥ ἃ ἔξαϑι αἱ ἴῃ6 ἰδρὶε οὗ τπεὶγ ροά ; 566 ποῖεσ. ϑυςῇ 

δῇ οσοαϑίοη οοὐἱὰ δαγαϊν [41] ἴο χυίΐοκεη ἰοσαὶ ραϊτιοιίβπη, δπὰ 
Ὁπηρ ἴο ἴῃε βυτίδοα ἡ μαΐθνοσ ἰαίεηϊς ἀἰβϑαιβίδοιςίοη ἴθεστα νὰβ ἢ 
ἴῃ ταὶα οἵ τμεὶγ Δ] Ἰϑγαθ! τα δηα ον  ἀθΕῪ ποη-τεβιάθης Κίηρ. --- 
7Ζάεν ας απά ἄγαηξ, απά γειά Αὀίπιείξελ. --α 398. (δαὶ τοοκ 
δαἀναηΐαρε οἵ [ῃϊ5 ἰΘΊΡΟΙ ἴο ἰηδιϊραῖϊα ἃ στενοῖς δηὰ οὔεγ ἢϊπηβοὶῇ 
ἃ5 ἃ ἰοδάδι. 0ηϊοσιυμαδίεϊυ, ν. 3 15 οὔβουτγα, δηὰ τῆς ἰοχὶ ροιθαρβ 

ποῖ ἱπίδοι. [ἢ τῇς σοῃποχίοη ἴῃ6 ἰοἰϊονίηρ ροϊηϊβ βϑϑῖ ἴο Ὀ6 

οοτδίῃ : 1. (δαὶ ἀοὸβ ποῖ ἐοιηδηΐ δῇ ἰηβυττεοϊίοη οἵ [ϑβγδθ]ϊῖα 
ἀδηίζεηβ ἀραϊηϑὶ ἴῃς πιὶα οὗ ἴῃ6 ϑῃθοῃοιῖα ΑὈϊτηθίθος, Ὀαυϊ οἵ 

τῆε ηδῖϊνε ϑῃεομοηα5 ἀραίηδὲ (ἢ6 ἢ4]{-15γα6]]6 ΑὈΪΠπΊ ΘΙ ἢ. 
4. Οἱ νμδΐδνεσ τᾶς (ὑ84] τδῪ πᾶνε δε, ἢ6 ἰάθη ῆεβ Πἰτλβεὶῖ 

στ ἴῃ πε οἵ ϑῃδοῆθη) δηὰ βρθᾶκβ 85 οἣβ οὗ ἴπεμ.". 4. Ης 

ϑΡΡεα]β ἴο τῃεῖγ ῃαϊίοηδὶ ῥχγίάθ ἴῃ μής 2εοῤίς οΓ ἴανιον γαζλεν οὗ 

δλσελόηε, ἴὰς οἷά Ὀἱας Ὀἱοοά οὗ δηδδη δραίηϑδὶ [ΐβ υϑυγρίηρ ΠΑ] - 

Ὀτγεθά. [ΙῺ [Π]8 56η56 ἴῃς νεῖῦβα ἰ5 υπάδιβιοοα ὈῪ Ἐδϑῃὶ, ψῃο ρίνεϑ, 
ὑροη ἴῃ 6 ψΠοΪα, ἴμε ταοϑὶ βαιβίδοϊοσυ ἰπιεγρτείδιίοη οἵ 48ἘΕἔ : “0 
5 ΑΡιτλδϊεοῆ, ταὶ ἢ6 μου Ὀ6 τυϊεῦ οὗ ϑῃδοῆθπι, δηὰ ψγῇο τὰ 
τῆς ΘΒοομοιηΐίοβ, [πὶ ΤΠΘΥ 5μου]ά Ὀὲ βυῦ)εοὶ ἴο ΑὈἰπιοῖθο ἢ} 15 

ποῖ ΑΡἰτμθϊθοἢ ἴῃ6 βοὴ οὗ [ϑγυθὈ44], νῆο νγὰβ ἔγοτῃ ἴῃς ΑὈϊθζεῖῖς 
ΟΡρὨτγδὴ ; 7 δπά ἰβ ποῖ Ζεῦι] τλϑγεὶν ἢϊ5 ᾿ἰδαϊοπδηῖ δ Τῆδ τηδβίεσ 
88 Ὧ0 τίρῃτι] δυτῃοτΥ ἴῃ τῃ 6 οἰἵγ, δηά ἢΐ5 ᾿ἰδυϊεμδηὶ 15 οὗ πο 
δοοσουηΐ δἱ ἃ}}1. 1 γοὺ ἃγτὲ Ὀδηΐ οὐ ρεϊτίηρ γουτγβεῖναβ τηδϑίουβ, 

οσοηθ δηά ὃς 5Ξυδ)εοῖ ἴο ἴῃς τδη οἵ Ηδπιοσ, γῆ νγὰ5 δΔηοΙ ΘΠΠῪ 
1ῃ6 Ργίηςε οὗ (ἢε Ἰδηά ; ΜὮΥ 5ῃουϊὰ με ὃς βυ )εοῖ ἴο ΑὈἰτ ΘΙ θ ἢ ὃ" 
Τῆς 5ἰπιοίαγε οὗ ἴῃ ἰδιίεγ ρασὶ οὗ ἴπε νεῖβα 5 πηιοἢ 5: ΠΡ ]1Η6 6, 

Βοννανεσ, ᾿ἴ ἰπβίεδα οὗἩ ἴῃς ἱπιρεγαῖῖνε, .5.γῦς ἠὴς νιέη οὐ Μανιον, 

ΜῈ ὑγσόπουποα ἴῃς νεγῦ 85 ἃ ρεσίδοϊ : ἤζεγε πού τὼς τον οὔ 7εγμό- 

σα! απαὶ Ζεδμέ ἀὶς ἤει: ([οτταθ τ) τμόγεείς 97 “ὼς ῥεοῤίε οὗ 

ἥανιον αδι- ϑλσελενι Ὁ αν, “άση, τλονμἠ τῦό (πο 7) ὁ τμδησεΐ Ὁ 

ἀΐνι 7 Ιῃπ τῇς ἤγϑι μα] οἵ ἴπε νεῦβε [ἴῃς δητιεϑὶβ ἴῃ ἴῃς οἶδιι565, 

6 1{|5 ὈΥ ὯΟ πιδδῃ8 οἷεασ ἰμαὶ Ὡς νὰ5 δὴ [ςγας τε, ἃ5 Ἦν ε., ΚΚυς,, αἱ. (Ὠἰηκ, 
Ἐ.λλ4. ἂῃ 15ταο ἰδ ἢ βδίγαηψοσ. 
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ἤσρλο ἐς Αδίνισίξελ Ὁ ἀπά τοὴσ ἐς ϑλεέλενε, ἐδαΐ τοῦ τἀσοιί “εγῦέ 

ἀΐνεῦ 5Θ6ΙῺ5 ἴο ΤΩΔΩΥ 50 ΠΟΪΑῚ5 ἴο 6 υπϑαιἰϑίδοίοιυ ; (ΠΕῪ ἰὨΐηϊκ 
ἰπαὶ νὰ ϑῃουϊὰ μάνα ἃ βϑυποῃυτγηοιβ Ἔχργεϑβίοῃ, 85 ἰῃ 1 5. 25}, 
“Ὑ,8ο ἰ5 αν! ά, δηὰ ψῇῆο ἴῃς βοὴ οὗ [6556 " Βαϊ ἰη πε ἸΙρῃϊ οὗ 
ἴῃς [ΟἸ]ονίηρ, ἃ5 1 υπάειβίδπα ἰΐ, ἴἢ6 δηςΠ6515 15 ποῖ ΟἿΪΥ τοῖο. 
Δ0]6 Ὀυϊ εἤεοσῦνε. [5 ΑΙ ΠΔΕΙε ἢ Κίηρ ἴῃ δῖ8 ον τρῃς ὃ [5 

ϑῃθοθθιη Ὡδίυγα! ν ἢΪ5 δτηρῖτε, [πα γε 5σῃουὰ θὲ βυδ)εςῖ ἴο Ὠΐπὶῦ 

50 ἴδγ ἔτοπὶ ἴἴ, ἢθ6 Ὠἰπηβ6]  τγᾶβ ἰὈΣΠΊΟΥΥ 4 βυδ)εος οἵ ἰἢς οἱά 
Ηδγλοῦῖα ΠΟΌΣΠΥὙ οἵ ϑῃεομεμαμ. 1 56ε6Ὲ ΠῸ πδοαββιυ, ἐπογείογε, 

ἴῸΓ ΔΗΩΥ͂ τἀάϊοαὶ οἤδηρσεα ἰη (με ἰδχὶ ; 566 οπτίοδὶ ποίο. ---- ἤαγιον 

αὐϊ- ϑλεελορι] Οδη. 4335. 34; ἴῃε οἷά (Οδηδδηΐϊΐε διβίοοσδον. ---- 
29. Ἡρου(ά τλαΐ 7 λαά 17ὼ6 ἀγεεδοη οὗ λὲς φεοῤῥο; 7 τυομϊ ρεΐ 
γα φ Αὲνιείξεἀ 77 ̓ κ6 ἃ σοηβυμητηδῖα ἀεπηάρορια ἢς ἢγσί ἄσοιϑ68 

ἴῃς Ραββίοῃϑβϑ οὔ ἢἷβ ἤθάγεβ, ἤδη δάγο γ Ρρυ 5 Ὠἰ τη] Γ ἰοσνασά 85 
ἴδε τηδῃ ἔοσ ἴῃ οτβίϑ. --- 7 τὐομ ἡ σα» 1ο Αὐδίνιείξεά, Ἐπέαγγε γον 

αγηῆν πα ἐόν ομ 7] 1 που]ὰ ἀείν Ηΐπὶ ἴο πιαϊηϊδίη ᾿ἰ5 δυ που 

ΟΥ̓ΘΙ Θῃδοἤειῃ ὈΥ͂ ἀττηὴβ. 90 (ὅ : 3Η 45, ἀξ ταἱα Ὁ Αδένιεελ. Ιπὰ 
νίεν οὗ νὅἢ, τῆς Ἰαϊῖεῖ τεδάϊηρ σδηηοῖ θεὲ ἰπἰεγργεῖθά, ῃς βεηΐ [5 

ΟΒδΙ θῆρα ἴο ΑὈἰ τ ΘΙθοὴ ; γα σου ΟὨΪΥ υπάἀετβίδηα ἴῃ6 ψογὰβ 85 
ἃ 5. Δ ΡΟΠῺΡ ΔΡοΟβίσορῃς ἴῃ ἢϊ5 βρεεοἢ ἴο ἴῃ6 Θῃεοῃειη ο5." 

26. ἼὩ» 13 ὅ»»] ΘΒΝ" υἱὸς Ιωβηλ (ΑΥ̓́ΕΜΟ αὶ ε Αβεδ). Ἐν. ΟΡ. ἰϊ. Ὁ. 48ς, 
τβουρπὶ 92. (8π οἱὰ Οαπβαπίϊς παπιθ) ἴμ8 τὔοτε ργοῦδοϊε γεαάϊηρ; βἰ πα ]ατὶν 
Καυςε., θοοτῃ., ϑῖδ., ΚαυΐΖζβοι, Βι., Κιϊτι.,} βυρροβίηρ ἴπαὶ 5921.) (Υ̓δένε ἰδ 

ΒΔ41) ννὰ8 οἤεηβίνε ἴο ἰδίες βογῖθεβ, πὰ νγὰβ ἱπίθης ΟΠ] αἰϊετεὰ ἴο Ἴ2}. 

Ιωβηλ (ον Ιωβηδὅδ ὈΥ ἃ σοπηπιοη ἀποἷαὶ Ἔγγου) 8 ΒΙ ΤΩΡ ἼΨ; οἵ, 1 Ομγ. αἱ 

(Ὁ) τ Οἷς. 251 (Α. 41.) 1 Ὁ σ. 267 (4 αἱ.) 2 Ογ. 231} (λ.4.).. 80 Βετς Ἵοοἀά. οὗ Νὶ 
(Ωβηδ. Ωβιδὅ6 [Σ͵]ωβηδϑ8 (ἀϊῖορτ.), ἀπὰ Ξ,, ΟὈεα. ἢ --Ἴ με τηδίζεσ ἰ5 οὗ βοζης 
παροτίδηςς, ἔοτ ἵ ἴῃς πᾶπια τεϑ}ν νγετα ὅ}521,, ψγαὲ ϑῃου]ὰ θὲ οετίαϊῃ [μαὶ Οδδὶ 
85 δῇ 15Ξγδεϊίῖς, ἱπάερεπάἊπην οὗ ἴῃς ἀἰβιουϊς ν.323, --- Ὀ)Φ2 ΥἼ2}}} “2 Ἴ2», 265: 

ἐλγοιρά, ἐγανεγσε,; 1 5. 94 ἀπιὰ νοεῖ οἴεη. 1. 20}}, νυ βίο 15 οἰϊεὰ ὈΥ ΒΕ.» 

4]. ἰπ []υβίταϊίομ οὗ ουν νεῦβε, ἰ5 ποῖ ραγαὶ]εὶ; Γκ22 ἫὩΡ 15 γοῦν ἴο Ὀς 

εχρἰαἰπεὰ ἔτοπι τἰϊεβ {κὸ ἴμοβε τεξεττεὰ ἴο ἰπ 76. 3418ζ, --- 27, Ὀνο 5] μεν. 
1953; τῆς ἡταῖς οἵἉ ἔτεεβ ἐπ ἴῃς ἔουτίμ γεατ οὗ {πεῖς δεαγίηρ ἰ8 νῦν Οὐ νη ΦῚΡ. 
Τῆς νογὰ νδϑ ευϊάθηῖν ἴῃ πᾶτε οἵ ἃ [εϑεῖνε οεἸενταίίοῃ, δοοοιηραῃὶςὰ ῥγορᾶ- 

ὈΪΥ͂ ὈΥ̓͂ ποῖδγ Ὠἰ]ατίτν, δπὰ οὈ] σαίοτυ ββουζίπρ ἱπ Βοποὺς οὗ ἴπε γοὰ. 8ὅ:ε 
ϑρτγοῆρεν, ζεδεε ἥολανεριαα, ᾿ἰϊ, Ὁ. 527; ΙΔρατὰε, Ονγέρρίαἑέα, ἰὶ. Ῥ. 132-20; 

8. 80 ΚΙ., διυά.; οἔ Βε. Ἐ ΟΣ αἷδο ννε., 7235. Ὁ. χίϊ. ὦ, 
Σ 80 αἱβο Ηο)εῆθεγρ, 722. τϑο:, οοἱ. 371. 
ὅ Ου ἴδε τεδάϊηᾳ Ὀλοθπ ἀπά τς ταὐθίπίοαὶ ἱπιεγργείαϊίοῃ οἵ τ}]5 ρβϑβαρε, 5ες 

Οεἴΐξες, ὥγεελγι, Ὁ. τ81ι Β΄; Μαι!ρὶπι οἱ «50 ἴῃ ἰος, (ὈὐΦΥῚΡ ᾧ 67). 

-ς 
Ἂ 
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Μη ιμλείδμηρορ, '. Ῥ. 227; ὍΝ ε., δνοίΐδ. τ, Ρ. 114, δῃὰ εβρ. ἄεγίε σγαδ. Μεὶ- 
ἀερεέμπεες, Ὁ. 1Ἰο7-ο9. Α 5ἰτηῖϊασ ἔεαβὶ αἱ ΘΒΠΟΝ, [ὰἀ, 21.38..-- 28, Οη τδϊ5 
γεῖξε 85ε6 Οοτῖ, Οοασείεεγαε δι)άναρεη, 1866, Ῥ. 9ο91;0 Κυςπεη, 7Δ.7. 1. 

Ῥ. 703 {.; ΟὟΥλ ἱ. Ῥ. 299 ὦ; ΜΝ ε  μαυβεη, 7.8.5. Ὁ. χίἱϊ.; Οονεῤ., Ναομιτᾶσο, 
Ῥ. 3531. π.; δἴδας, ΟΥΔ ἱ. Ρ. 194 (.; Ν΄. ΚΕ. ϑῖ, 72. 7. χχ. 1886, Ρ. 195--198; 

Καυΐζβοι, ΖΑ 7 Κ,. χ. τ8ρο, Ρ. 299 ἔ.; ΚΙκεὶ, σα 27. ἱ. 2. Ῥ. 77 ἴ. --- ΤῊς νεγβίοιϑ 
δέτες βυ βίης! 1} ἘΠ. (Ὁ Πα5 'π ἴῃς βεοοπὰ οἴδυβε καὶ τίς ἐστιν νἱὸς 
Συχεμ, νὩϊοἢ ἰ8 δἀορίεὰ Ὀγ Οοτῖ, Κυε., Βε., 8].; αἷβο Ὁγ γε. (ἰγαπϑροβίῃη 

“05. οὕ )εγμόδαα! ἀιιὰ 20» ο7 δλέελφρ)." Βαυΐῖ, 45 ΝΥ. ΒΕ. ται τίρ μεν ἀτρεδ, 
ὍΣ 12 ἀοε5 ποῖ τηεϑῃ ὦ δάεελενεϊίε, “τὰς ἐχργεβδίοη ννουϊὰ ποῖ Ὀςε ἰάϊοτπαῖὶς 

Ἔνθ ἱΓ ἴῃς μεσ μοιϊεβ 85 ἃ ἡ Ποὶς ὑγετα οδὶ ες Ὀ9Φ .)2 ἰπβίαὰ οἵ Ὀ92Φ "592." 

ϑίδ. ἀαπὰ Βυ. [Πετγείογε γεϊυσῃ ἴῃ [815 ρατιϊουϊατ τὸ ΔΗ͂. Εὐτίμετ ΥἹ2} νν88 τεδαὰ 

ὉΥ (ΘΈ, ν12ν δοῦλος αὐτοῦ," Ὀεβίὰς »ΒΙΟμ (ΟΜ Πα5 ἴῃς ἀουθὶεῖ κατεδουλώσατο 

τοὺς ἄνδρας Ἑμμωρ. ΤΏς ἰδίϊετ ἰ5 δἀορίεὰ Ὀγ γε. (5125), Οοτῖ, ᾧ Ὕ. Ε. 

δι, ϑῖδ., Βα., αἱ. Ν'κε 5ῃουϊὰ τῇ δη ἱγαπϑὶαῖε : ΝΟ ἰ5. Αἰ πηθἸ θοἢ δηθὰ ἡ ἢο 

ϑῃεοθεπι, ἰΒαὶ ᾿νε βῃουϊὰ Ὀε βυδ)]εοὶ ἴο Ἀἰπιῦ ΒΥ 4}} πιεδῃϑ ἰεὶ ἴῃς βοῃ οὗ 

]ετυῦθααὶ δπὰ Ζεῦυὶ δἰ5 ᾿ἰεαϊεπαπὶ βυδήεοϊ ἴῃς ρεορὶς οἵ Ηᾶδπιοσ αῖμεσ οἵ 
ϑμεοβεω. Βυΐ ΨῈΥ 5ῃου!ὰ ννυς (15γϑε} 1165) θὲ βυδήεοϊ ἴο πίπηῦ (ἾΝΈΒ., δῖα.). 

Καυΐζβοι ψου]ὰ ἐπιθπὰ ὙἼΣὉΥ: 15 ἢ ποῖ ἴδε β8οη οἵ ΪεγυθΡααὶ, απὰ Ζερυὶ Ὠἰ5 

Ἰευϊεπαπὶ}) ΧΕΙ], Ἰεῖ Ὠΐπὶ (Ζεῦ) βεσνς Ὠἷπὶ ἴμδη, ἰορφεῖπεν ψ ἢ τς Ηδπιοῖ- 

ἰϊε5; 8 Ὀυΐ ΜῺΥ ββουϊὰ ννὲ (15τ86}}165}) βεῖνς πίω Αἰϊειηρὶβ ἢανς αἷδο Ὀεεῃ 

ταδὰς ἰο τεϊΐενε ἴῃς αἰδηου Ὑ ὉΥ ἱγαηβροβίτίου : Ὗ. Ε. Θπη ἢ τ πΚ8. {παῖ ν. 380. 

οὐρδὶ ἴο ἐοϊϊον, ἱπιπιεάϊαιεῖγ οἡ ν.22; ἀροϊπβὶ ψ Ἀο ἢ} τὰς ΟὈ)εοιοη5. οὗ δῖα. 

(ΟΥ͂Λ Ἰ. Ῥ. 194 π.) βεεῖω οοποϊυϑῖνε. Βα. [Πἰπκ5 {μαὶ ἔπ ν Βῃου!ὰ 5βἰαπά δες 

ν.5, Τῇεβε οὐ τοαὶ ορεγαϊίομϑ βεαῖι ἴο πὲ 8}} ἴο βίατὶ ἔγοσω ἴβ]βε εχερείϊςαὶ 
Ῥτεπιῖβεβ. [Ιἰ 5 δϑβδυϊηςὰ, οὐ σία! γ οα ἴμ6 στουπὰ οἵ Δπ οεττοπεουβ ἐχρ᾽δπαϊΐοῃ 

οἵ (85 Ιωβηλ -Ξ ὅρῆν, ἴπαὶ Οαδὶ ννὰ8 δὴ [βγδεϊἶτς, δῃά παῖ πε βιἰγτεὰ ὑρ ἴδε 

Ιβγϑεὶϊῖς ρασὶ οὗ ἴῃς ρορυϊαϊΐοη ἴο τενοὶϊ δραϊηβὶ ἴῃ 6 τὰ]ς οὗ ἴῃς ϑῃεςσμεπιῖις 
Κίηρ, Αἱ πιοῖεο. Τῆι ὟΝ. ΕΒ. 5 : “ΎὍΠς ψνΒο]ς νετδς ἰ5 ἃ Ηεῦτενν ἀεοϊατα- 
ἴοῃ οὗ τονοῖς αραϊπβὶ ἴῃς Κίηρ οἵ ϑβεσμεῃ (95), ννῆο ἴον ἴἢγεε γεαῦβ ἢ85 ὈΥ͂ 
τῆς αἰά οὗ Ηΐ5 πιετοσπαγῖεβ ἱγγαηηϊζεὰ ονετῦ 15τᾶεὶ (ν.3). 80 ἴοο ἰπ ν.39 "5 ὉΡ 

ἐδ 1βεγδεὶ, αηὰ Οδδὶ οἴοβεβ νυν ἢ δῃ ορεη ομαίϊεηρε ἴο ΑὈΪ πιο ἴο. οοπὶς ἔοτίἢ 
(ενί εν ἔτοτῦ Θμεσομεπι ἢΐ5. οαρίϊα!]) ἴο τηθεῖ ἴπε γα τε5 ἴῃ ἴῃς βε]ά." 

ὙΤῆεβε δϑβυτηριίοπϑ σοηῆϊοϊ ποὶ ΟἹΥ τ ἢ τὰς ἱπρ]Ἰσαϊίοπ5 οὗ ἴῃς πατγτγαῖϊνε, Ὀυϊ 
νΓἢ 115 ρ]αίπ νγοσάβ. Οδδὶ ψαΐπβ ἴῃς σοηβάεῃςβ οὗ ἴμε Ὁ52᾽ Σ2 (ν.325), ἐ.6. οὗ 

1πε νει Ῥεορὶς νῃὸ πιαὰς ΑΜ πλοῖεο Κίηρ (ν.5 33); ἴξ 15. αἵ πεῖς νἱπίαρε 
[εβἔϊναὶ, δὲ ἴῃς ἴετρὶς οὗ μεῖς ροὰ, ἴπαὶ ἢς πιακεβ ἢἰ5 ἱποεῃ συ βρεςςὶ. 
ὟΝ. Ε. ϑ ἢ ἰ5 σοπβίταϊπεά, ἱμετείογο, ἴο βενοῦ ἴῃς νεῦβεβ ἔγοιῃ πεῖς οοηϊοχὶ 

διὰ τεῖῖονς ἴμεπι ἴο ἃ ἀϊβεγεηῖ ρίας. [1{| πόνγενεσ, ννὲ ἕο ον ἴῃς ρυίάαπος 
οὗ ἴῃς ςοηϊεχῖ, τὸ 5314}1 5ες {παὶ ΟΔ8] ἱπβιϊργαῖεβ ἴῃς πδῖνε ΘΠ εοεπιῖεβ, ἢ 

4 50 αἷβο Οοτί, δέδές γον Ζεανπένς, '. Ὁ. 395; ΚΙ, 
ΤΎΠΟΥ ἃτὰ ἸΠ γε οοπβίγαϊπεὰ ἴοὸ ἴακε "Ν 85 ὑγερ., σὺν τοῖς ἀνδράσιν Ἐμμωρ. 

1 Οοτί, Κυθ., αἱ. ἐογπιετὶν ςοη)εοϊατεά γἼ2 5, 2“, “44 Ηανεογίίες τεγῦς ἐλένε" 
ᾧ ὈΣΨ 2 ἰς ἃ ἷοβϑ ἔτοτῃ σεῃ. 345. 

Η Ἷ 
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ὙΠοΒ6 οᾶυδα Ὧς ἰάεηίῆεβ Ὠἰϊπιβεϊί, ἴο τενοὶὶ ἀραϊπϑὲ ἴῃς ἢ 41{-15γαοὶ τς ΑὈΐπιθ- 

Ἰεοῖ; " δηἀ 5}.4}} ἢανε πο οοσαβίοῃ ἴοσ ἃ τῆοτε σαάϊςαὶ σμαηρε ἰπ ἴῃς ἴεχὶ ἴμδῃ 

ἴο Ῥγτοποιπος γ12" ἰπβίεδα οὐ γ12}; οἴ, 1 5. 43.7 ὍῊΘ δητμεβὶβ ἴπ ἴῃς Ἰαβὶ μα] - 
νεῖβε ἰβ ποῖ δεΐνγεεπ ὉΓΝ ἀπά ἘΠ ΦΝ; {118 Ὀεΐννοε ὉΤΩΝ ἃπὰ “} }»2 12; 

ΤῊ βοὴ οὗ Τεγαῦ δα] ἀπά ἢΐ5 ᾿ἰεαϊεπαηϊ Ζεῦυ] ψψεῖα βυθ)εοὶβ οἵ ἴῃς Ηδγηοῦ- 

ἴἴε5; ΨἘΥ 5δου]ὰ ννε, ἐγεεπιεη οἵ 5Βεομεπι, θὲ βυθ)εςῖ5 οὐ Ὠἰ5)ὴ --- 29. 1.) Ὁ} 

Να. 1139 7ετ, 838 Πι. 2857 2 ὅ, 191} 15. 276 Ὀϊ. 55 700 235 {ΠΠυβίταϊς ἀϊβετεπὶ 
ςοηβίτυοιίοπβ οἵ 18 ρῆγαϑε. 8:6 δ]30 55. Ρ. 449 ἔ. --- πΌΧ1) δαί 7 σεῆφὰ σε 
γιά 97 Αὀϊνιείεελ,; νοϊαπιαιῖνς, Ὠτῆ, ὃ 62. --- ὙΠΟ 2 Ν Ὁ ἼΚῊ] (Ὁ καὶ ἐρῶ, "Ὅνν; 
οἵ. 3, ψγῆοβε δηλ ίρυουβ ἔοστῃ ἰβ8 υπάειβίοοὰ ὉΥ ἃ 85 ἢγβὶ ρείβοῆ. Ποοζῃ., 

Εευβ5, Κιιι., Καυϊζϑος, επιεπὰ δοσογάϊηρὶγ. (ες. νουϊὰ γίνε ἴῃς νῦ. δῇ 
ἱπάεβηϊϊε βυθ)εοῖ, σσνες σκε ἰοϊὰ ΑὈἰπιεῖεοι; Ὀαϊ ἴῃ ἴπε σοπίεχὶ [5 5 ΠΙΡΪΥ 
ἱπηρτόῦ δ ]}6. --- 32] Τῆς οτἱρὶπ οἵ ἴπ|5 δποπιαίουβ. ἰ5 ποῖ οἴεαγ; ΟἹ. ὃ 247 

βυρρεϑῖ5 (Παὶ 1ἴ πιὰγ Ὀε ἱπβίεδὰ οὗ τῆς - οἵ ἴῃς Ἰεηψίμεπεά ἱπῖν. (οῦ5. [ἴῃς [ο]]. 

τιν). ΤῊΪΒ νίενν 5 δἀορίεὰ᾽ Ὀγ Κὅ. ἱ. Ρ. 5.34, Ὀυϊ 45 ἴπετε ἰβ πὸ οἵδεοσ ἰπβίαδπος 

οἔ 1815 ἱπιν. ἴῃ πρ5, ἴῃς ἐχρίδπαϊίοῃ 15 ἀουδιξα!. ϑοτηε οοἀά. ἀπὰ εἀά. δανε -; 
5Ξε6 ΪΗ ΜΟΙ. 

80-34. Ζοθ0] ττασηβ ΑὈἱπι6100} [πδ΄ ἴγϑάδου 18 πδίοἱηρ, --- 
Ζεῦυ] ἱπέογπιβ Αἰ πλθίεοῃ οὐ ()84]᾿5 ἰηϊπριιεβ, δῃὰ βυρρεβίβ ἃ ΡΙδῃ 
Ὁγ ψϊοἢ ἢς δηάᾶ ἢἰβ [ὉἸ]οννεῖβ ΠΊΔΥ Ὅς ἀτγαννῃ ἰηΐο δὴ επραροιηθηῖ 
ἰη ἴῃς ορεη ἢεϊά. -- 80. Ζεόμέ, “λέ ρουεγπο» ο΄ “4ε εἰν} ἂῃὶ οἤ οἶα] 

(-α») 5εῖ ονεῦ ἴῃ6 ρίδοβς ὈΥ͂ ΑὈϊπιε θοῦ ἴοὸ γαργεβεηΐ ἢϊπι, ποῖ ἴῃ 6 

Ὀυτροτηδϑίεσ οὗ ἴῃ6 ἴονῃ. Σ 6 μαυβθη τεραγάβ ἴῃῈ ψογὰς οὗ 
(δὶ ἴῃ ν.9, Ζεόωμδ, λὲς Πειεπαρί, ἃ5 τοῦτα ἀῦυδα δηὰ ἰηϑαυϊ; 8 

Ζεῦυ] νγὰβ ποῖ σε] δὴ οβῆσον οἵ ΑὈΙ πιο θοῦ, θὰϊ τς Ὠεδὰ οἵ (ῃς 
ΘΠΘΟΠοΙηἶ65; ἢα δὰ 50 (Ὧγ ϑυιῃρδίηϊζεὰ ἢ τῃς πιονεπηεηῖ 

δραϊηβὶ ΑὈϊπλαϊθοῇ ; (ὑ88], ἰῃ ογάδθσ ἴο βυρρίδηϊς ἢΐϊπι, ἴἤτοννβ 50.5- 

Ῥίοίοη οἡ ἢΐ5 Ἰογαὶγ ἴο ἴῃς Θῃδομογηῖζε σαυβε ; Ζεῦ! ἀνεηραβ Πἰπη- 
561 Ὁγ Ὀεϊταγιηρ (δαὶ ἴο ΑὈϊπλθϊθοῆ.  ΤῊΪΒ ἱπρεηΐουβ Ὠγροῖῃ 5 

8. 58εὲ δῦονε, Ρ. 255. 
Ἔ ΜΝ ίποκιεγ σοπ)εσίατγεβ ἸΝ ὙἼΡ, ψὨΪο ἢ Ὠς ἱγαηβίαῖεβ : 1 ἴῃς Ἡδπιογίιεβ βεσνε 

Ηίπι, ἃς. 

ΤΎΠΒετε ψεγε σαγῖνε αἵ ϑυσοοίῇ (86), Ὀὰϊ γε ἤανε πο τρᾶβοη ἴὸ Ὀεϊΐενε ἴῃδἱ αἱ ἴῃς 

μΒεδὰ οἔἁ [δε Ἰοςα] φονεγηπηθηῖ οὐ (απαδηΐίε οὐ ᾿βγδϑ! ες οἰτε5 ἴπεγε 8 ἃ Ὀυγρο- 
ΤΑΔΒίοΓ ΟΓ ΤηΔΥΟΥ. 

ᾧ Ονιρ., Ῥ. 353 ἴ. π.; (ο]οννεὰ Ὁγ Καυϊζϑοῦ, Ζ.1 7.9“. χ. Ῥ. 290. 
[ Οηὶγ 30, νν ε. ἄγριιεβ, οδὴ νῈ σοπῃηργεῆεηα ΑὈϊπιείεο δ 5 οουτβα δῆεν δαὶ μαὰ 

Ῥεςεη Ἔχρεϊϊεὰ (ν.91). Ηε αἰά ποὶ αἰϊονν Ὠἱπη5ε]( ἴο Ὀε ἀεςεἰνεα Ὀγ ΖεὈυ]}᾽5 ργείεπος 
οὗὨ Ἰογαῖιγ; τπε Ιαϊῖεσ ννὰβ8 ἴῃ τεδὶ ἰεβάεγ οὗ ἴπε τενοῖ!, απὰ ρεγίϑῃδα ἱπ ἴῃς ἴ]] οἵ 
ἴδε οἶἴγ. 50 αἷϑο Καυϊσϑοι!: δῃά Κι, Βαϊ ν. "27. ᾿ς ποῖ ἴῃε δεαυεὶ οἱ ν.35.41 Βαϊ 
δηοίδεσ δοοουπὶ οὗ ἴῃε [αἷς οἵ ϑῃεομεπι ἴτοπὶ ἃ αἀἰδβεγεηὶ βοιζος, [15 ἀτρυπιεηὶ 

ςεαϑεβ ἴο πᾶνε ΔΩΥ οοζεῃογ. 8:6 [υτίῃετ, οα ν."Ἱ, 
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ΒΘοΙῺ5 ἴο τὴ6 ἴο ΤΠοπῆϊοϊ ψῖτῃ ἴῃς ἰδηρυάᾶρε οὗ ουγ γεῖθς, δηὰ στῇ 
τῆς ἐο]ονίηρ πατταῖνε ; 5εε οἡ νυ ἢ, Ζεθυ ῃδά πο ἴοσγος δἱ ἢἰ5 
σοϊητηδηᾶ ἰπ ϑῃθοδειῃ ; ἰὶ νγὰ5 ῃοὶ ραιτβοηθα [κε ἃ σοησυετεὰ 

εἶν; ἴ ἰ5 ἀβίους ἴο 566 ἤον ἃ ἰογαὶ οὐδοίαὶ οσου]ὰ πᾶνε δοῖεὰ 
ἀϊθαγε Εν ἴῃ ἴῃς οἰτουπηδίδηςσο5, οὐ ῃδϊ στουηά ἴπετα 5. ἔοσ ᾿τηᾶρ- 
ἱηϊηρ ἴῃδὶ ἢε νγᾶβ ἱπιρ]]οδίθα ἴῃ (6 ἰτεάϑοη. ΠΘῖμε ἢθ γὰ5 ἃ 

Οὐδπαδηϊϊα Οὐ δὴ [βγδθ]ϊϊῈ ἄοεβ ποὶ ἃρρβϑᾶγ.--- 31. 272 τεηΐ νιδς- 
δερρεῦς το Αὐϊγιεκελ. . .. “αγίμρ} ἴῃε ψοτὰ οτηϊῖθα ἴῃ ἰγδηβι δι! οη 

15 δποιωδίουβ δηά ργοῦδοϊν σοστυρὶ ; ἴῃ 6 γεγβί ἢ 5 σης τε οσ, 

σεεγείν, οτ, ἀἰδεείζίν, ῥεγβάϊοωσν. Τὶ νουϊὰ 6 πιοῖε ἴο ἴῃς ρυτγ- 

Ροβε ἴο δᾶνα ἴῃε πδιης οὗ ἴῃς ρἷδος ψῇεγε ΑὈ δ] ἢ πηδάθ ἢ 8 
τοϑίάθηςος ; οὗ ν.", α“ Αγενιαλ, 566 ποῖδ. --- σσαὶ ἀπά ἀὲς ζίπ5- 

»πδη αγ ἐογιΐηρ ἴο ϑδάξελέόηι, αϑπαὶ ἂγὲ ῥέον 19 Ἰαξζε ἠὼς εὐΐν ,γονε 

2266] ἴῃ6 ἰτδηϑιαϊίοη οἵ ἴῃς ἰαϑὶ ψογὰβ ἰ5 Ὀὑαββα οἡ ἴῃ σοηίεχὶ ; 
{ΠΕῈῪ ἃγὰ τεηάοσεά Ὀγ ἴῃς δησίθηϊ νεγβίοῃβ, ἐμῦεοί, ὀέσίορε φλ6 εἰν 
ἀραϊπε ἠάεε," πὨϊοἢ σδηποῖ Ὀα τρῃῖ. «54, τῷ “ἀξ εἰΐν 1. ἀοε ιν ἡ 

νουὰ ϑυϊ ἴῃ6 σοηΐϊεχῖ, Ὀυΐϊ 8 ὑπβυρροτίεα. --- 32, 88. Ζερυὶ 
σουηβε}5 Αἰ πιο] οἢ τσ σοπλα ὉΥ ηἰρῃϊ δηὰ σοησθαὶ ἢΪ8 ἔογοθϑ ἴῃ 
ἴῃς βεϊ5 πϑὰγ (ἢ οἰϊγ. Αἱ βυησίβα ἢ 5}4}] ἀἰβοονδγ Πἰ 156} δηὰᾶ 
δάνδηςε ἴο (δε αἰϊδοῖς. (σ84] δηά. ἢϊ5 (Οἱϊοννεῖβ Ψ}}} 6 ἀσάννῃ οὐϊἉ 

οὗ τῆε οεἰΐζγ ἴο γίνε Ὀαῖ]ς ἴῃ (ἢ ορεηῃ βεϊά, δηὰ ΑὈϊπλθ θο ψ}}}] 
μᾶνε ἴῃ τὰ ἴῃ ἢΪβ ΡΟ ΕΓ. ---ζάσι τἀσί Ὧν “τὺ ἀΐνι ας 246 σεεαςίος 

σ6γ065} τ 8. τοῖ. --- 84, ΑὈϊἰπλεΙ ες ἢ δάορίβ Ζεῦ} 5 ρ]δῃ ; δῃπὰ ἀϊ5- 
ΡΟΒ65 ἢΐβ ἤδη ὑηάθσ οονεσ ἴῃ ἔουγ ἀἰν᾽βίοηϑ ; οἴ. η16 δηὰ Ὀείον, ν.“,. 

81. π5..2] ΟΟΑΡΝΙΜΟ αὶ μετὰ δώρων (ΠΈΥΣ); ΒΝ ἐν κρυφῇ, ἘΠῚ εἰαν»ε, 

Ὁ εν ἀοίμνε, «αἱ σοππεοίίηρ ἴδ ἢ Γλρ, “ ἀεοεῖξ, ἐγαυὰ;,᾽ ΛΘ, ἑά. 80 

Βδ., Οἴεσ., 5.ῆπι., οβεηπι., Β6., (δ85., Καί, Εευββ. Βαυῖ, 1. ΠΩ ἰδ 8ῃ 
τπεχδιαρὶεὰ ἀπά τεϑ}}ν ἱποοποείναο]ς ἴγρε οἵ πουπ (705. Κίτηο ἢ). 2. 1ἴ πδΔ 

νοεῖς ἃ 5 ποηγιῃ οὗ ΠΌΛΌ, ἴῃς ἰεχὶ ψουἹὰ ποῖ δ8ὺ ἰῃαϊ Ζεδυὶ 5επὶ σεν ἴο 

ΑΒ πιεῖεοι (5:03), θυ [παῖ ἢς βεπὶ ἀεεεή αν οὐ ,' σμαμέοηεν, ἐ.6. ἑ1ἢ ἱπίεπι 

ἴο ἀεςεῖνς ᾿ἰπὶ (δι. .). 705. Κίπηο! τερατάεα ἰξ ἃ5 ἴδε πᾶπιε οἵ ἃ ρἷδςε, 

ἰάεπεῖοαϊὶ ᾿ἢ πουν ν. 1 (βες ΚΙ., ἐσνερε. ἐρε ἴος.); 5ο ἘΠῸΟ., Αθαζγῦ., Ττεπις]],, 

Ριβοαίογ; οἵ. Ἀεϊαπὰ, Ρ. ς85. ὅϑόοπὶς τηοάσγῃ βομοϊατβ [Ὠϊηῖς παῖ ἴῃς 58πιε 
πδῖηδ, ῬγΟ ΔΌΪΥ Αταπιδῃ, 5μου]ὰ ὃε τεδὰ ἰῃ Ῥοῖῃ ρίαςεβ; 50 ϑίυά., Ποοζῃ. 

ΤΆς σοπδίγιοιίοη ἢ 2 νου με Ὀς Ἔχρίδίμεὰ, μα βεπὶ τηοββεηρεῖβ ἴ0 Α., 

πῆο πὰβ αἱ Ατυπιδὰ (ϑιυά.). --- ὙὉ» ὍΡΠ ΣΝ ὈνῸΣ Ὁ2)41] ΟΥΒΝ περικάθηνται, 
ΑΡΥΊΜΟ πολιορκοῦσι, Ἶ,, οῤῥιρ»αἱ, Ὦ Ἰυν, 88. οὐτέάερ,;, 41} ταϊκὶηρ 3Ε) σοττεοῖγ 

Φ ΤῊϊΞ5 ἰ5 ρσγοῦ δ! Υ ἴῃς ἱπιεπίοη οἱ Ω͂, 
Ὁ ΙΔἈ,, ΟἸεσς., 5. δαὶ. διυά,, Κε., ΚΙτ,, αἱ. τὰ, 
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85 Ῥίορ. οὗ Ὅς. Τῇε σοηβίτυοϊίοη, Βονγανοτ, ἰς ἱττεχζυΐας; δεσέερε '8 ποῖ ὋΣ 
ς. 8ος., δὰῖ ὃ Ὅχ. ΤΆς ἰοτπιβ οἵ ὍΣ ἀπά Ὑς 1 11: ατα τοῦ σοπίυβεὰ ἴῃ ἰἢς 

Ῥυποῖυδίίοι (8εε 55. Ρ. 621), θαϊ ἰξ 15 ἱπιροββί]ε ἴο πιακε ὉΛῚΣ ἃ 2γσγείένε 
ἀετίναϊίνε οἵ »“}, ποτ, ἰξ ννε βῃουϊὰ επιεπὰ οὐγ, νου] ἴῃς ΟἿΪῪ δεῆβε 500- 

Ῥοτγίεὰ ὈΥ υβᾶρς, “ΠΟΥ ἵγεαὶ ἴ8ε οἷἱγ ἴπ ἃ Βοβεςε τλᾶππετ, αἰδοῖ 1ϊ,᾿ Ὁς βαιἰ5- 

ἰλοῖοτγ; “πιᾶκε Βοβίθε, ἱποὶϊς ἴο Ἠοϑ. γ,᾿ 5 ΒΟΥ δοιτουδ, ϑιδὰς (55. 
τ. 6215) οοπ). ἴῃ [815 βεῆδε ὈυΣῸ 15 (ΗΙΡὮ. οὗἨ γὴν 11), “ (4115. πίομὲ ρτὄβϑεγε 
"εχάεγθηὶβ νου]ερῖ. ΟΒϑΙὈ]Υ ἴμε δὐΐμον ψνγοῖς ὈνῚν, ἸΔῪ βηδτγεβ ἔοσ, ρὶοϊ ἴο 

αΚε’; 5» ψουϊὰ τῇδη Ὀς, ἴο 1Ὰγ ἀείτίπιεηῖ. --- 38. ὃν ὉΦΡ] ν."6 207 (δ) 

100 117; οἵ ἃ Ῥοὰγ οὗ πιδὴ βϑυΕΠ}Ὺ οππεγρίηρ ἔτοτη ἃ οονεγεὰ ροβίτου, δπὰ 

τυββίηρ ἴο βίοττω ἃ ρίδος οἵ δἰίδοϊς δὴ φῇεωγ. --- ϑά. ΟΝ Ἢ Ἴ»2.Ν] δες οἡ 715. 

895-98. ΑΔἱπΙ6 160} 8 ζΟΣΟΘδ ΔΡΡΘΑΣ ΟἹ 81] δἰὰθ8 ; ΖΘὈ0] ἰδυπία 
ἴδιο Ὀχαρχασί. --- 3δὅ. [η ἴῃς πιοτηίηρ (δδὶ ροεβ ουΐ ἴο (ῃε ψαίε οὗ 

ἴδε εἰϊγ." Α5 ἢδ 5ἰδηά5 ἴῃεγε, Αἰ ο] θοῦ δηὰ ἢΪ5 ἴτσοορβ ἀΐβοονεῦ 

τε πηβεῖνεϑ.-- 936. (ὐ84] ἀεβοτίεβ ἔπε δηὰ ἐχο]αὶπιβ ἴο Ζεῦαϊ, .(52έ, 
δάογε ἴς α ὀοάν οὗ γπεη εοηιῖηρ ἀσίση ἥγονε τὼς Ἰοβς οἵ ἠλε ἀΐζς 7] 

Ζεῦυ] τερ]ϊε8, Υρω 5: ζὰε τὐαάσιν 97 ἠἀε ἀϊς ας γιθμ} ᾿ὶ5. ἔξατϑ 
τηᾶῖκα Ὠϊτ ἰπηαρίης Θῃθτἶθ5 ΏΘΤΕ (ΠΕΓΕ ἃΓΘ ΠΟΏΘ ; 8ῃ ἰῃϑηυ δ οἢ 

οὗ οοναγάϊος ψῃϊςἢ 15 βΒμοοεεάςεα Ὁγ ἀονηγίρῆς ἰηβυϊι. ---- 37. ΤῊΣ 

ΘΏΘΙΩΥ σοΙηα65 ἰηῖο Οἰδάσευ νίαν ; Οδδὶ πιᾶκθβ ουὖΐ (ῃε αἰνιβίοηβ 

δάνδηῃοίηρ ἔτοτῃ αἰβεγεηιϊ ἀἰγεοιοῃβ. -- Ζάεγε ἐς αὶ ὁσαν ἐογείηρ ἄρτον 
“ον πεαρ 1ὲ6 δίαυεὶ 9 τε Σαπά, απα οπϑ αἰϊσίείοη ἰς σάυαπεῖηρ 
ον δε τυαᾶν ἕο τ14ε Φίυίηεγς 7Ζγεε] τῇεβε ἰός! 165 ἀγα ἀηΚηον : 

τῆς ἐογηλοσ νου] βεεῖ ἴοὸ Ὀε ἃ βδογεὰ ἈΠ]; τς Ἰατῖοτ 5 ἃ βδοτεά 

τες, ψΏοβα πᾶπὶῈ (γιέ δηιδρ1η1) μα ἰοαῖεβ ἴηδι ἰϊ νγᾶβ, οσ ῃδὰ Ὀδθῃ, 

πε βεαὶῖ οἵ ἃ οδγίδίη βρεοίεβ οὐ αἀϊνίῃεγβ ; οἴ, ἴῆε Μοτεὴ ὍΤταο, ἢ 
Αἶβο ἴῃ τῆς νἱοίπιν οὗ ϑῃδοῦοπι (Οεη. 125, οἴ. Τυἀ. γ}), δπὰ τῇς 

Μαββεῦδῇ Ττεθ, ῦονε ν Δ. ὙὴΕ Ἰαίίογ ἰ5 ποῖ ἰάδηκτίοαὶ ἢ τῃ 6 

Μεοηεηΐπὶ Ττεα οὗ ΟἿΓ νεῦβα ; δρατὶ ἔτοτῃ ἴπε ἀϊβεγεηος οὗ πδπη65, 

ἴῃς Μαββεῦαῇ ΤΙθα ψγᾶ5 ἴῃ 411] ργοῦ δ] γ οἰοβα ἴο τῃ6 ἴον, Ψῃο ἢ 

τῆς οΟἸΠΟΙ, ἃ5 ΟἿΓ νϑῦβθε βϑῆονβ, γὰ5 ποῖ. ΨΥ ΠεῖΠεσ ἴῃ6 Μϑοῃθηϊτη 

Ὕτοα Ποῖα 15 ἴῃς 5ᾶπ)|Ὲ 85 ἴῆς Μοσγεὴ Ττεε οἵ βηῃ. 125, ἰ5 υποοτίαίη ; 

ῖῃε πᾶπηθ8 ἅτε οἱ βοτηδνῃδῖ 5 πη ϊασγ, Ὀὰϊ ποῖ ἴῃς 54π|6 τηεδηΐϊηρ, 
δηὰ τἢδτὰ 18 ΠῸ γεᾶβοὴ ΨΩΥ ἴἤθτα τῶδυ ποῖ ἤᾶνε Ὀδθ ἴἤχες, ΟΓ 8 

84} ἀοζεη, ννε]}- Κπονγῃ βδογεά ἴγεθβ ἴῃ ἴῃς νἱ οἱ ΠΥ οἵ Θῃθο δι. --- 

38. Ζεῦυ}᾽ 5 ἸΓΟΩΥ͂ ΠΟΥ ἴυσηβ ἴο ὀρεξῃ ἴδυηί. --- λα λας ὀεεονις οὗ 

4 Νοῖ, ππαγελεά οεἑ (Κὶτ1,); Ὡς ἀϊὰ ποὶ Ξυδρεοὶ ἴδ ὑγεβθῆοε οὗ ἴῃ Ἔπετηγ. 
Ἐ Ρεσδαρ5 δὴ ογαςέε-ἐγέέ. 
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τὰν ὀγαρρίηρ] ᾿τι. ἐὰν (Ὀ]6) σισωδᾷ, τὴγ θοδβιίαὶ ννογάϑ. ---- ἤζάσπ ἠλοω 
“αἰάσ, Ἡάο ἐς Αὐδῥνιείξελ] ν.ὅ3. ---- γε πού λδεε τὼλ6 νισπὶ 70» τυάσνι 
ἠάσω ἤϊε’ ἐχργέος «μεὰ ἐοπίεβί7) αγελ οἱ, ποτυ, ἀπά βρλέ εὐὐὰ 

φερε] Ζεῦαϊ, ὉΥ τεπιηαϊηρ (Δ4], ἀουθῖ]ε55 ἴῃ ἴῃ6 ῥγεβϑθησα οὗ 

ἸΏΔΗΩΥ Ὀγϑίδηάετῖβ ἰη ἴῃδιὶ Ρυ}}]}]ς ῥἷδος, οὗἨ 5 ἔοσπιεσ Ὀοδϑῖβ, ροδὰβ 
Βίηγ ἰηῖο ἤρῃιίην. Ηδ δά ἱπάεβά πο ἌἽδοῖοα : 1 πα ἀβο]ϊηδά ἴῃς 

σδδιϊθηρο, ᾿ἰ5 ργεβίίσε δηά ἱηῆμσεηςς ἴῃ Θῃεσἤειη ἡ σα βΌηΘ6. 

399-41. ΤΊιο ὈΑΓ16; ἀοῖθαϊ οὗ [16 ΒΒ ΘΟ ΘΙ ύΘ68. --- 39. (Δ4] 

Ῥυὶ Ὠἰπη86] δἵ τῆς Ὠεδὰ οἵ ἴΠ6 οἰ[Ζεῃβ οἵ ϑῃδβοῆεῃ δηά ψεηὶ ἐοτίῃ 
ἴο Ὀάῖ|ε." --- 40. Τῆς ϑΘῃεοῃδηλίϊεϑ βεαπὶ ἴὸ Ὦανα πιδάς ηο 5ἰδπά 

δραϊηβὶ ΑὈϊπηλε θοῇ, ῇο ομαϑεὰ τἤθῖῃ ἴο ἴῃς νῦν ραῖε οἵ [δε οἰ, 
ψ ἢ ἤεανγ ἰοϑθεβ. Ηε ἀϊὰ ποῖ, πονενεσ, βίοσπλ ἴῃ 6 ρΐδοςσ. -- 41. 
Αδένιείσελ αὐοας ἐπ Αγωνιαλ]) 1 τη πάτης ἰβ ἴο Ὀε γτεβίογσεὰ ἴῃ ν." 
(566 σοτημ. ἴΠ 676), ἢ6 τεϊυτηδὰ το ἢϊβ γεϑίάδηςε, βαιἰδῆθα νίτῃ (Π 6 

οἰαϑιβεηθηῖ ἢ Παά ἰηβίοϊεα ἀροη τἴῃ6 ΘΒ εο μοι 65 ἴὸσ ᾿ἰϑιεηϊηρ 

ἴο ἴῃς βεάἀυοιίοηβ οἵ 84]. «““γωριαλ ἴα ποῖ οἴμεγννβθ Κηονῃ ; ΟἿ 

ἴῃε 5016 στουπά οὗ ἴἢ6 βἰγ}]αγν οὗἨ ἴπ6 πᾶπηθ5 ϑοηθ 5 ῃοἶδτβ 
ἰάεητ ιν ἰτ νι ΕἸ- Οτπιεῃ, το πουὺτβ 5Ε. οἵ ϑῃεομείη. 7 [τ ἢᾶ5 

Ῥαδῃ Ἵοοη͵εδοϊυγεά παῖ Ατυμπηδῇ 5 ἴῃ βϑάτης 85 Ευτηδῃ (2 Κ. 23), 

Ὀυϊ [15 4͵50 ῖ5 υποοτίδίῃ. ᾧ --- 4πμαἋ4] Ζεόμ εχρεϊκ Οαασὶ ἀπά ἀξΐς 

ξίπεγιση, δ. ἠλαί ἐδεν τλοί πού ἤσε ἐπ δάδελθρι] Ἰὰτ. ονι ἤυίϊηρ. 

γε σδῇ ψ6}} ἱτηαρίηθ ἴπαΐ ἰῃ ἴῃ 6 5ιηατὶ οὗ ἀείεαϊ (ῃἢς ἔεεϊηρ5 οὗ 

τῆς ΘῃΘο δυ 65 τονναγά Οδδὶ ἁπάογνψεηΐϊ ἃ βυάάδη τονυϊκίοη, δηὰ 

τῃαῖ {ΠῈ} ψατα ποῖ ἀην]]ηρ ἴο 566 Ὠϊπὶ τηδάς ἃ βοδρεροδῖ ; ρεῖ- 
ᾶΡ5 ἷ5ο «πἰηκίηρ τπδΐὲ τῃϊ5 νουἹά ϑυβῆοα ἴο ρ]αςαῖε ΑἸ πε] θοῇ. 

ΤῊς νεῖβε τηδη δι Ὀγίηρβ [ἢ ϑἴοιυ ἴο δὴ επά. ΑὈιτηεἸε ἢ 

τοβι 65 δ ᾿Ασυϊηδῇ ; (δαὶ δηὰ ἢἷ5 οἰδὴ ἀγὲ Ὀδηϊβῃεα ἔγογη ϑῃθοῃοτη. 

ΑΒ ἴῃ οτὶρίπαὶ οἷοβε οὗ [με δοοουηῖ οἵ (44]᾽5 ἰπβυγγεοϊίοῃ (7) ἰΐ 15 

Ῥεγίεοιγ ἰηῖ6}} 1! 0 }6 δηα ἀρρτγοργίαῖϊθ. Βαυϊΐὶ ἰξ 15 7υ5ῖ τῃ6 ορροϑίϊ8 

ἴῃ 115 ργεβεηΐ ροβίοη. Αἴἶεσ ἴῃς στ άτανναὶ οὐ ΑὈϊπηεἸεοἢ δηά 

τὴς ἀχρυϊδίοη οἵ (δὶ, ἴῃς ἐγεϑῇ διΐδοκ οἡ ϑῃεσδειι, ἴῃς ἀϊβοοιη- 

δίυτε οὗἉ [15 ἱῃῃαθιϊδηῖϊθ Ὁ [Π6 5ᾶπι6 βἰγαΐδρειη ψῃοἢ παὰ Ὀδθῃ 

8. Νοῖ, “Ῥεείανες διελένιογνι βορμίο Ἐ,, Βε. 

ἘΝναῦ ἀςε Νεῖϊάς, Λίαγγαίένε, ἰϊ. Ὁ. 303, 307; Ουέτίπ, ϑανιαγέε, ἰδ. 4 (.; Θ,ΨΡ. 

ΜῈ ρεοῖγς, ᾿ἰ. Ὁ. 387, 402. Εοτ ἴῃε ἰἀεηιβοδίίοη, Εδυπιεν, ΜΏδΝΙδα, 1 γἰϑίσαπι, αἱ. 

7 ΎΠε Ευπιὰ οὗ Ευ5ςεὉ. (0.52, 2880), ἰπ ἴῃς νἱοἰην οὗ Ποβρο]β, οαπποὶ Ὀς ἴῃς 
Ρίαςε ἰῃ οὐγ ἰεχὶ. ὙΠαγα 85 δηοίμεσ υπια ἴῃ ΘΔ. 1]ες (ΕἸ. 705., δ.7. 111... 21 
ᾧ 233). Θ᾽ Πᾶ5 ἴῃ ουὔζ νεῖβε ἀριμα. 
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εἰηρὶογεὰ ἴῃς ἀδΥ Ὀείοτε, δῃὰ (6 ἀεϑιίπιοιίοη οὗ [ῃ6 οἰ, ἰῃ 
ψΠΙΟἢ 5 δυϊμου!ν μαὰ αἰγεδὰν θδθὴ σα- ἐβιδ Ὁ] σε, ἄγε ἱποχ- 
Ῥ ΙοΔ Ὁ ]6. 

835. Ὃν ὙΨ πῦρ] νι" 7οβ. 859 206 δπὰ οἴει; δὲς ὀμέγαμες ο7Γ ἐὰε γζαέε. 

ΤΒε Ὃν εχίεμάβ ἴῃς σμο]ς ἀερῖμ οὗ ἴῃς ν]}, οἴει: τῆϑην ἔεεῖ; ΠῸΡ ἰ5 ἴδς 

ουΐες ορεπίηρ. --- 36. Ὁ}} τοὐάδέεγν, 650. ἰοοὶ βοϊαΐϊεγβ; 418,--- 87. γνπ Ὅ29] 
ΟΦ ὀμφαλός, Ὦ, ωνιδί εις, Ὦ 5 ἰηϊετρτεῖ ογοηρλοίά, ΤΏς τηεδπίηρ οὗ [δε 
ποῦῃ ἰ5 Βδὰϊγ ἴο Ὀς αυεβιίοηεὰ (Μίβηπα, Ταὶπι.); ἴῃς βεῆβε ἰπ ψίο ἢ ἰξ ἴα 
ΔΡΡ ἰεὰ Πεῖε 5 ἀποεγίδίθ. [π Ἐξ. 3813, [ῃς ομ]γ οἴμεν ρίασςς νῆετς ἰξ ὁσοατῖβ ἴῃ 
Ο.Τ, ἰξ ἰδ δρρ!!ςὰ ἴο [χάδεα 85 ἴμ:6 οςπίτε οὗ ἴδ εατίῃ. (ουρ. ἴπε ὀμφαλός δἱ 

Ῥεϊρδὶ; μρεδίδεμς δα ας ((ῖς. οογέσα ὕεγν. ἵν. τοῦ, ς. 48), ερεδίδίεες Οναε- 

εἴασε (Ἰὰν., χχχν. 18; ϑιυἀ.). 80 ἰξ ἰ5 υπάετβίοοά μετα Ὁ ΚΙ., Κ7ε5.; δὴ 

εἰεναϊίου ἴῃ ἴῃς πιά ά]ς οὗ ἴδε ἀϊδίσὶοϊ, δὲ {8 ε ἱηιϊογβεοῖίοη οὗ βενοσαὶ τοδὰβ. 

ΝΥ ε 5μου!ὰ μανς ἴῃ ΔΩΥ οδβὲ ἴο βιρροδβε ἱμαῖ ἱξ μβαὰ Ὀεοοτης ἃ ῥὑσορεζ πᾶμε; " 
Ῥαϊ 5Βδουϊὰ Βατάϊγ σοτηρασε Μί. ᾿Αταβύριον ἰπ ἘΒοάε5 (ϑιπα.).} ὅ8:ε αῦονε οὔ 

818 (Ρ. 228). --- ὈΣΣΡῸ "Ὁ Ν] ι. 1830.1. ΜΙ. “11; οἵ, γ)}», Ὁ, 15. 25 7ετγ. 279 

2 Κ. 215; ἴῃς νετῦ, [μεν. 1933. ὅ5ες ὟΝ. Ε. 5πιῖ}, )γοωγηα οΥ Ῥλέδοίορν, χὶν. 

Ῥι118; Υε., Αοπε σγαῦ. ἡἤεξάεριέμνεες, Ρ. 148 ἡ.; 5ῖ8., ΟΠ. Ρ. δος. ΨΒαῖ 

Ῥατίςυϊαν Κίπὰ οὗ αἰνϊπαϊίοη ἴμεβς Ὁ ΣΡῸ ῥσγαοιίβεὰ ἰς ποὶ οἰςδσ, ΤᾺς τοοῖ 5 

Ῥιοθδοὶν }"»» (γε. 42.). -- 88. κιον 2}Μ] τούσδε, ἕλε, 100 1715 15. τοῦ, Οἡ 
ἴδε «πος πῖον, δες ΒΏΒ, «τιν. --- 40. οὐ π] 1635,---41. 239.}1 ΘΜ καὶ 
ἐπέστρεψεν Α. καὶ ἐκάθισεν ἐν Ἀρειμα -- ΠΌΥΊΜΩ 2 Ὁ) ἼΟ ΣΝ 2γόνγ. ΤΆΪ5 ἰβ ργοθα- 
ὉΪΥ ΟἿΪΥ ἃ ατεεὶς ἀουδὶεῖ; Ὀυϊ ἃ δυσροεβὶ σμαῖ τΏδῪ Βανς Ὀδεα ἴῃς οτὶ σίπδὶ 
τεδάϊηρ ἴῃ Ἐ. 

42. 45. Οαρίατο δπὰ ἀθείτποίζοι οὗ δ. ΘΟ ιθπι. --- Τῆς ποχὶ ἀδγΥ, 
ψΠοη (ἢ ΘΠΕοδοηλῖεβ σᾶτης οὐΐ οὗ ἴῃς οἰϊγ, ΑὈϊπλεΙ ο ἢ τγὰ5 ἴῃ 

νδιππρ ἴογ ἴεπι. ὙγΏ1]6 ἵν ἀϊνίϑίοης διϊδοκεά τμεπὶ ἴῃ ἐτοηῖ, 
ΑΒ πιο! ε ἢ Ὠἰτπηβοὶί, τἢ τ 6 ἸΤΟΟρ5 ὑπάθσ ἢϊ5 ρθσβοηδὶ σομητηδηά, 
ξοῖ Ῥεΐπχεεη ἴπεῖῃ δηὰ ἴῃς οἷν δηά ουϊ οὔ {ῃεἰγ τεῖγεδῖ. Αἴἶοσ ἃ 

ἄγ᾽ Πρῃϊηρ, ΑὈϊπλεϊθοἢ οατεὰ ἴῃς ῥΐδοα ὉΥ δβϑϑυ, ραΐϊ τῇς 

ἱπῃδυϊιδηῖβ ἰο ἴῃς ϑνοτά, ἀδβισογεά ἴῃς οἰΐγ, ἀηὰ βονεὰ ἴῃ6 τα ΐῃ5 
σἱἢ 541. ΤῊΐβ ἰ5 ποῖ ἴῃ6 σοηϊπυδίίοη οὗἩ τῇς δοσουηὶ ἴῃ ν. 5, 

ψὨΐοἢ Πᾶ5 [15 ἔοστηδὶ σοποϊυβίοη ἰῃ ν. ἡ. ͵ε σδηποὶ ἱπιαρίηθς ΨὮΥ, 
δῆον τῃεῖγ ἀϊδαθίγοιιβ ἀείεξαϊ οἵ ἴῃς ἀδγ Ὀείογε (ν. 3) δηὰ τῃε εχ- 
Ρυϊβίοῃ οἵ (48] (ν.".), [ῃς ΒΘῃεοποηλῖο5 ἴοοκ πε βεϊὰ δραίη (ν.5), 

Θϑρθοία!Υ 85 ΑὈϊ τι θἸθοἢ ἢδαὰ πὶϊπάγανγῃ, δηὰ ἴΠ6ΤῈ γᾶ5 ΠΟ ΘΠΘΙΩΥ͂ 

4 Λανυεὶ 97 δε ἰαπα,, ἀρρε! νεῖν, ἴον εἰσαεὶ ροίηϊ (6 ες.), ἰ βασὰϊγ ροεῖῃ]ο ἱ8 
ἴδε ροἱαὶπ ὑρτοβε οἵ 1ῃ}5 βίογγ. 

ἐ Τῆς ατεεὶς ἤᾶπὶς οοττεξρο!άβ γαΐμοσ ἰο Ταῦοσ. 
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ἴῃ 5ἰρῃϊ." Οὐ [με οἴδπεσ ἢδηά, 411 Ὀβοοΐηεβ ρἰδίη, ἱΓ νὰ 8566 ἴῃ 

ν.3 1ῃ6 οτρίῃδὶ βεχιαὶ οὗ ν.5: ΑὈϊπλε]θο ἢ Ἰδαγηβ τμαᾶΐ Ὀαπάβ οὗ 
ΘΠΘΟΠοΠ ἶτ65 ἀγα ἰηξεβίίηρ ἴπ 6 περ θουσῃοοά, του ίης ἀπὰ ρ]υηάετ- 

ἷπρ οὐ [ῃ6 πίρῆναγθ, δηὰ ἰδ κ68 πηδαϑυγαβ ἴο ρυηϊδῃ τἢε. ΤῊΣ 
'πεχὶ ἄδγ, ψἤξη {Π6Ὺ 5εῖ ουἕ οἡ βϑυοῃ ἃ ῥγεάδίοιῃ Ἔχουγβίοη, ἢῈ ἰβ5 
ἱηίοσπγεά Ὁ 5 βοουΐβ, δηὰ ἰαγβ δὴ διῃθυβῃ ἰοῦ ἴἤεη. ὍΠΟΥ, 

ποῖ βυβρεοιίηρ, [π6 Ῥτοχίτω τυ οὗ τῆς δῃθιυ, [8]} ἱπῖο τε 5πᾶγε δηά 

816 ουϊ ἴο ρΡίεοεβ. ΤΠ οἰϊγ, εακεηθά Ὀγ ἴῃς δὔβεπος οὗ ἃ ἰασρε 
Ῥατὶ οἵ [15 ἀείβηάετβ, [8]18. ψεσβεβ ΚΡ ἅτε τῃδγείογε ἴο Ὀε ἀβοσὶ θεὰ 
ἴο ἴῃε βᾶπηθ βοῦγος ψὴτῃ ν.3: 5 (Ε).---42. Οπ ἡλε γο ρτοίησ 44}] 
ἴῃ ἴῃ ῥγεβεηὶ οοπηεχίοῃ, ἴἰῇς ἄδὺ δἤεσ τπεὶγ ἀείεαϊ δηὰ τῃ8 
Θχρυϊβίοη οὗ ( 88] ; ἰὴ ἴῃ οτίρίπαὶ σοηϊεχὶ (Ε), ἴῃς ἀαγ δαἴϊεσ Αδἱπι- 
οἴθοῖ ψγὰ5 ἀρρτίβεά τμαὶ (ἢεῪ δά Ὀδρυῃ {Πεὶγ ριθγγ]]α τνατίαγα ; 
566 ἃδονε. ---7ζε ῥεοῤῥξ τυεπὲ οἱμἕ ἐπέο 146 ἐοπι77}} οὐ δῇ Ἔχρεαϊοη 

κε ἰῃδὶ ἀεδβογ θεὰ ἴῃ ν., ---483. Ης σοποραϊεὰ ἢΐ5 ἔοσοες ἰῃ ἴἤγεα 
ἀἰϊν᾽ϑίοηβ (η} οὗ), ἴῃ τῆε. πεὶρῃθουτῃοοά οὗ ἴῃς εἰν. Ώεπ (ἢε 

ΒΘΠΘΟΠοηλϊε5 σδπῖα ουΐ οὗ ἴπε οἰἴγ, δηά Ὠδὰ ρσοῖ ἴο βοῖηε αἰβίδηςς 
ἴτοῦι ἴϊ, ἢ6 τοϑὲ ἴτοῃγ ἢἰβ δι υ 5 δηὰ διίδοκθὰ ἢ 6π|. --- 44. Μογὲ 

Ρατισυϊαγ δοσουηῖ οὗ ἴῃς Ἔχθουϊτίοη οὗ ἢϊ5 βιγαίδρϑῃ. --- Αέγισέξελ 

απ {λέ ὀσάν τολίελ τας τούζά λἦπε] ἀπάθσ ἢἷβ ἱπαπηθα δῖα σοτηπηδηά ; 
ἐμὲ ἐρόο σὍμὼ Ὦ,. ἾΗ, ΌΥ τοϊβίακε, 2ἀε δοαϊες. --- ήαϊε α ἡαεὰ 
ἀπά ὡοῖς {λεῖὶν οἴακα αὐ ἦε σα] οὐϊίηρ οἢ της τεῖγεαϊ οὗ ἴῃοβα 

Μἢο δά ροηθ οἡ ἴῃς δχρβαϊοη, δηὰ ργενεηιηρ ἃ 58}}} ἔγοπι ἴῃς 

ἴον ἴο τα]ϊενα [ἢ 6Π|. --- γάζα τὰς οὐδεν πο ἀϊυϊείοης γωσλεαῖ ῥοπ 
αἴ τοῖο τὐέγε ἵπὶ τὴς πεῤάς απά ἀι κα ἠἀφηι] ἴῃ 5βιγαΐδρεπι μᾶ5 βοῃης 

τεβθ δίδηςα ἴο ἰῃᾶῖ δια ρογθά δὲ ἴπε ἰακίηρ οἵ Αἱ (705. 8).7 -- 
45. Αἤεσ ἃ ψῇο]ς ἀδγ᾽5 Πρῃιίηρ, Αἰ πλεϊ θοῇ ἴοοκ ἴλ6 οἰτγ, ραϊ τῃς 

ἸημαὈϊϊΔηῖ5 το ἴῃ ϑινοσγά, ρα] δα ἀονη ἴῃς οἰῖν, δηὰ 5βονεά τῃε 5ἰ1ε 
ἢ 5411. ϑονίηρ στῇ 5411 βεδῖὴβ ἴο Ὁ6 ἃ 5 π|ῦο] οἵ ρετγρεῖυδὶ 
ἀεϑοϊαἰίοη ; ποϊῃίηρ 5Βῃουϊά Πεησείοπιναγά τῆτνε ἴῃετε ; οἵ, Πῖ. 2953 

7ετς. τη" Ρ5. το). ὙΠΕΙΕ 5 ὯῸ οΟἴδεσ ἴγαςε ἴῃ ἴδε ΟΤ. οἵ 5υςὴ 
ἃ οσυβῖοῃ. ᾧ [Ι( Θῃθοἤειη γὰ5 τα] ἀεβίτογεα δὲ [ἢ 5 τἰπια, ἴϊ ἰ5 

τοῖ ἴο Ὀ6 βυρροββά (δαὶ ἰξ Ἰοὴρ ἰαὺ ἰῃ τυΐηϑ ; ἰῖ5 ροβίοη νγὰ5. ἴοο 

4. ΕἼ. [ο5. ἱπιασίπες ἱπαὶ ἴΠῈν ννεηὶ ουἱ ἴο ννοσκ ἴῃ {πε νἱηεγαγά. (ν.27) ; 50 Βα. 
δοῆπῃ,, ϑιυά,, Βε., Κε., Εδυ55, αἱ. πιὰ. ΟΥὁὨ ἰῃε οἱάδγ ἰηϊεγργείετβ, [απἰὰ5. ἀπὰ 

Ῥιβοδῖοσ σοηίγονετὶ (Π5 ορἱπίοῃ ; 5εε 5. ἢ πι. 1 Ῥοῖῃ δοοουπί5, ] δῃὰ Ε.. 

Ζ 8ες Τπάϊ,, φωσεεί. 18; Βοοπαγὶ, Πεγοζοίσομ, ἰἷ, Ὁ. 223 ἴ,, εἀ, Ἐοπβεῃχα)ετ, 

561} σγοκπά ἰ5 ἰη Ἡεῦτεν εηυϊνα]δηὶ ἴο ἀεϑβετὶ, 
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δαἀνδηίΐδρεου, [15 ν]οἰ ΠΥ ἴοο ἔεγο ας ἕοσ ἴμαϊ. [ἱ νγᾶβ δὴ ἱπιρογίδηϊ 
Ρίδος ἴπ {πε εαιὶν ἀδγβ οἵ ἴῃς Κίπράοπι (1 Κ. 12.), ἀπά νγὰ5 
τοῦ δηὰ ἐσ βεά Ὁγ Τ]ετοῦοδπι (1 Κ. 125). Αὄ5ἰταϊδρεῃι βἰπλῖ]ασ 
ἴο ἴδαϊ δπηρὶογεά ΌΥ ΑὈϊτ,οἸεοἢ ἀραϊηβὶ Θῃθομοτι ἰ5 βδϊὰ ἴο ἢδνε 

Ῥεδη ῥγδοιίβεά Ὁγ Ηἰπηῖοο δραϊηθὶ Αρτὶρεηΐαπι, δηὰ Ὁ Ηδηηὶθαὶ 
δραϊηϑβὶ ϑερεϑίδ." 

44. 125} Ἵν ὈΦΚΎ Ἢ] ΟΝ ἡ ἀρχὴ ἡ μετ᾽ αὐτοῦ, Ὦ, ἐννι ἐμρδο σμο, 85 ἴδε 

8εῆδε τεαυΐγζεβ; 7 (ΟΘΟΑΥ ἀρχαί, ΒΝ οἱ ἀρχηγοί, ἀῃ αἰϊεπηρὶ ἴο ρεὶ ἀτουπὰ ἴῃς 

τεχὶ ψνΒίο ἢ 15 τερεδῖεὰ ὃγ ΚιΙ., ΕἸ 0. ΟΙδεῖ ἱηροηίουβ ἐχερεῖῖςὶ σοπ)εςίατεϑ, 

ἴδε σοιηηοη ἐεαΐατε οὗ νυ ϊςἢ 15 [δὶ ἴῃς ἰηϊεγργεῖεν βαρρ ]ε5 νυ μδῖ, ᾿ἱΓ δῈ ν ετα 
τίρμι, τὰς ττῖϊεσς τηυπὲ Πᾶνε βαϊὰ Ἔχργεβϑίυ, πιᾶὺ Ὀε 5εὲπ ἰπ Αὔατῦ., ϑοδπι., ΟἸετ,, 

Βε., 4]. Επιεηά, φκῦ (ΠἸΌΜίςΝ., ευθ5, ΚαυϊΖβοῃ, α].): Ὀννα (ϑιυά.) ψου]ά 
τοῦῖονς ἴπε ἀἰβηςυγ, Ὀὰϊ 15. οἡ οττἰςαὶ στουπα5 ποῖ 50 ργοῦδοϊε. ----4δ. πρν" 

τ] οἴ. πρῦρ, πῦρ γκ 76τ. 175 1οὉ 395 ΡΞ. το γ, 

46-49. Ῥοδίστισου οὗ ἴπ6 Τόν οὗ βΒθομθπι. ---- ΤῊς ρεορὶς 
οὗ ἰἢε Τονεῖ οὗ ϑῃεοἤεω, πθαγίηρ οἵ ἴῃς δῖε οἵ τῇς οἰ, ἴᾶΚα 

τείαρε ἴῃ (ἢ6 ἰεπλρ]ς οὗ ΕἸ- Ῥεῖ. ΑὈϊτμθ δ  Ὀυγῃβ {ΠΕ ῚΓ συ πὶ 

ονοσ {πεῖν ἢεδάβ, δηὰ [ΠΕ Ῥεγβἢ ἴῃ τἢς ἢΔ4Π165. ---- ΤΕ νεῦϑθθϑ ἅγα 
ΔΡΡΑΓΘΏΥ ἃ σοητϊηυδίίοη οὗ τῇς ῥτεσεάϊηρ πδεγαῖϊνα οὗ ἴῃς ἀε- 

βἰγαστίοη οὗ ϑῃεομεπι.--- 46. ἤγάση διε ἱπλαῤίἑαπές 97 1λε 7οτυεν 97 
,ϑάεελενι ἀεαγα ἐ{} παῖ ΑὈΪπιοϊεο μαά ἄοης ἴο ἴῃς οἰϊγ. ΤῇΣ 
Τονεσ οὗ ϑῃηεοῆεῃ (Μιράδ)- Θμεο ἢ 6 π}) ννὰ5 ῃοῖ ἃ οἰϊδά δὶ ψΠΠ ἢ 

(6 οἷϊγ, Κα τπᾶὶ δὲ ὙπερεΖ (ν.), ἴῃ ψῃϊοῆ τἰῃ6 Ῥεορὶε ἴοοκ 
τεῖαρε ψἤεη ἴῃς οἰ ννὰ5 οἀρίατεά, θὰϊ δὴ ἀην]]δὰ ἴονῃ ἰπ {πε 

πεῖρῃθουτῃοοά οὗ ϑῃεοδεῖω, [που ρῇ ποὶ ᾿τητηεάϊδιεὶγ δα͵δοθηῖΐ τὸ 1ϊ. 
τ ονεὰ 1ἴ5 πδίης ἴο ἃ ἴονοῦ ΨἸΟἢ σϊοοά ἴδετε, ᾧ δηά νγὰ5 ἴῃε 5ἰϊῈ 

οὗ ἴῃς τετρὶς οἵ ΕἸ- ει ἢ. [15 ἱπμαὈιδηῖ γεγο Θῃθο οι ε5, νῇο 

δὰ Ἰοϊηεὰ ἰῃ [ἢε ἰῃδυττγθοῖοη ἀραϊηϑὶ ΑὈϊτηοἰεςῖ, δηὰ ον, ἢ 
ξοοά τεᾶβοῃ, ἔξασεά ἢἰ5 νεηρεᾶησθε. Αβ ἴῃ ν. ἡ τῆε ρεορὶε οὗ 
Βεῖἢ- το οΐη ψἢ τῃο56 οὗ ϑῃδοθετῃ ἴῃ τηακίηρ ΑὈϊπλε] ες Κίηρ, 
τ Πᾶ5 οἴἴδη θθϑη τῃουρῃϊ ἴπαῖ (6 βατηθ ρίδοθ ἰβ τηϑδδηΐ ἤδῖα ; 

δυῖ ἴῃετα ἰα ἢῸ οὈνίουβ στουηά ἕοτ τῃϊ5, τυ ]ε ἴῃς ἀϊβετγοησς οὗἁ 

ΠδΙη68 ἰβ ἀεδοϊ εάν ἀραίηβε 1. Τῆς 5ἰζυδϊίίοη οὗἩ ἴῃ6 Τόσο οὗ 
ΘῃεοΠεπ 15 ἢοῖ Κηονγῃ ; ἔτοιῃ ν. κ" ἴξ τηδυ ρεσῆδρ5 Ὀε ἱπίεττεά τῃδῖ 

5 Ἐτοηίίπυ5, δήγαίερενε., ᾿ἰϊ. το, 4, 5 (([455.}; 566 αἷϑο Ῥοϊγαεθῆμβ, ν. 10, 4. 

Ἐ: 80 αἷϑο ΕἸ. 705., αι ν. 7, 4 ᾧ 247. ΤΟΙ, τε ἴοννεσ οὔ Ῥεϑημεὶ, 88. 17 
ᾧ 50, δἴϊεσ ϑεγαγίιὰ5 δηὰ οἴῃεῦ οἱάδγ βοῃοϊαγϑβ, διυὰ., Βε., Κα., Κευβ5, αἱ. δημδο 

8150 5 ϑδυρροββεὰ ἴο Ὀ6 ἴῃ6 πδηηε οἱ βοπης κἰηὰ οἵ ἐοτιϊ βοδίίοη ; 5εε οὔ ν.3. 
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ἰτ τνναβ, κε Θῃθσοοτῃ 1156], ἴῃ ἴῃς νδ]]δν, οσ οὰ ἴῃ ἰονεσ 3ἰορεβϑ οὗ 

οπς οὗ [5 5ἰά68. --- Ζάέξν τυεμί ἱπίο τᾷ... οΥΓὙ δε ἐριδίςξ οὔ 

ἐδερ 1 τῆς τηδδηΐηρ οὗ ἴῃ6 ννογά ραββεά Ἴνεσ ἴῃ ἴῃ6 ἰγδηβδίοῃ 
8. δ ταῖν ἀηκηῆονγῃ. ὅϑόυης οὗ ἴῃ6 δηςσίϊθεηϊ νεσβϑίοῃβ γεηάεσ, ούοηρ- 
λολά," ἀιιὰ τῆδηγ πιοάδσῃ βομοΐδσβ [πη ἴῃδὶ (ΠΟΥ δηά εἰγπ)οϊορὶ- 

ο8] βϑυρροτὶ ἔογ ἴῃς ἱπιογρσειδείίοη, ἥσεσερ, εἰσίοι. ΙῸ τ 5. 1.35, 
Βονενοσ, ἴΠ6 ΟἿΪΥ ΟΙΠΟΙ ράᾶϑδαρεα ἰῇ νῃϊος τῇς ψοσζὰ οσσυγβ, ἰτ 

οἸεασὶγ ἀδηοῖεβ ἃ Ὠἰαϊηρ- ίαοο, ποῖ ἃ ἕοτῖ. ΟἸΠοτβ τῃϊηκ, [πετείοσε, 
οὗ δὴ δγιῆοϊαὶ οανε, οσ υπάεσρτουηαά σῃδιθεσ; Ὀυϊ 1Π15 4150 15 

Ῥαβθά ου ἃ βοιηθνῃδῖ τετηοῖα εἰν πΊοΪοδΎ, δηα ἄοδθβ ἢοΐ δἰτοροῖθοῦ 

δις τἴῃ6 τεαχυϊγαηλεηίβ οὗ ν.ἤ. --- Εν Φ ἐδερα ϑοσὶς ατεεκ ἰεχῖβ 
Βᾶνα βασι δεγίψι, ἃ5 ἰὴ ν᾿. 11 15. ποῖ σετγίαίϊη ἴπαὶ ἴῃ βάπι6 θη ρα 

5 τηϑδηῖ. ΤῆΘ τερὶο οὗ ΕἸ- θοστἢ δὲ ἴῃς Τόν οὗ ϑῃεοθθ νγὰ5 

ΔρΡΡΑγεηΥ ποῖ ἱπηιηθαϊαίοὶν δαϊδοεηῖ ἴο ἴπ6 οἰ; οὐ ἴῃς οἴποσ 
Βαηά, [ἴ 15 ποῖ ΤΥ Ῥσοῦδῦ]ε [ῃδὶ (μετα εσα ἴνχο ΕΠ 0}65 ἰὴ ἴῃ 6 

βᾶτη6 νἱοἰηγ ἀεάϊςαϊεὰ ἴο ἴἢς 5άπηε ἀϊν᾽ηἰτγ.7 ὙΤΠε αἰβεγεηςς οἵ 

τε πᾶτη6β βἰρηϊῆεϑ ᾿{||6. ΤΙ φαυὶν τἰπη65, ἴΠΕΥ εγα ϑυ βιδητα!ν 
Θαυϊνα!εηῖ, (Π6 σ΄ (πω )ι5η) ΜΏΪΟΝ γὰβ ΟβΠρραα δῖ ἃ ρἷδοβ νγᾶ5 

φδίυγα! νυ 115 δα σέ (1ῃ6 ἀϊνί! οἵ ἴ(ῃ6 ρΡ]4. 6). [{ ἰ5 4ϑο ροββί ὉΪ8 

ἴῆαι 27 15. Πεῖα ἃ ἰαῖοσ βυρϑι ταϊτίοη ἕοσ ζααὶ 1 --- 47. ΑὈϊτι οἰ θοἢ 

Ἰεᾶγηβ ἴῃ ἴῃ ρεορὶε οἵ ἴῃς Τονεσ οὗ ϑῃδομετη γε 4}} ραϊῃεγεὰ ἰῇ 

οἠδ Ρἷδοα. --- 48. Ηε ᾿εαάξ ἢΪ5 πηϑῃ ἴο ἃ ἢ}}} ῃατὰ Ὁγ, ἴο ρεὶ νοοὰ 
ἴο 56εῖ τῃεἰγ ἀϑυγίυτη οἡ τα. --- 77. Ζαώμοη] τῇς σἰτυδίίοη οἵ [ἢ ϊ5 
ἈΠῚ ΙΒ ποῖ Κπονῃ. 8 Τὸ ἰάθη ν ἰΐ, οα τμε βίγεηρῖῃ οὗ ἴῃ6 πᾶτης, 
ΜΠ ἢ ἴῃς βου Πατῃ ρεᾶκ οἵ ΟετΖίπι, οἡ ψῃϊοῖ βἰδηάβ ἴῃς ἴοπὉ οὗ 

ἃ Μοβίβηι 56ἰηΐϊ, ϑῃει Κἢ ϑεϊπιδη εἱ- Εαγϑῖ, 5 Δῃ οβυγα!γ. -- ΝΠ 
Πὶβ ἀχθ, ΑἸ πλθίθοἢ οὐϊ Ὀγδηοῆαβ οὐ ἵἴγεεβ, ρυΐ πε ἀροὴ ἢΐ5 
βῃου]άεσ, δηὰ Ὀδάς ἢΐβ τηδη στῇ 4}} βρεβθα (ο]]ονν ᾿ἰβ Ἐχαηηρὶςα. --- 
49. νει τηδῃ ἢ ἢϊ5 Ἰοδά οἵὨ Ὀταβῆ οὐ ἢἰ8 5ῃου άεσ, ἴΠΕΥ τεϊυγῃ 
νὴ ΑὈΪπιοϊεοῖ, ρὴϊε ἴῃς ποοὰ δραΐϊπϑὶ ἴῃ6 ρίδοθβ πῃ ψῃϊοῆ ἴῃς 

856, Ὁ (ν.9); 50 [ἢ., ΕΝ... αἱ. πιι. 

 Τεπιρὶε5, ἴμαὶ 5, Που565 ἕογ ἴπε γροά, οδὴ αγάὶγ παν Ὀδεη νετῪ πυπιοτουβ ἴῃ 

ἴῇοβε ἀαγβ. Αἱ πιοβὶ ρίδοββ οὗ ννογϑῃϊρ ἴπθγα νγὰ8 ὈγΓΟΌΔΌΙΪΥ ΟΠΪΥ ἂῃ δἰἴαγ ὑπάεῦ 
τῇς ορεῶ 38 Κυ, νυ [15 δοσεβθοτίεβ, [ἢ βδογοὰ εἴοῃθ απὰ ροϑβίς, νυ οἢ γεαυΐϊγεὰ πὸ 

δΒουπίπρ. Τῆς ἰειηρ]ε, ἰπ σαπδδῃ ἃ5 ἱπ τεεος, οτὶ ρί παν εχίβιε οὐἱγ ἡ εγε ἴἤεγα 

85 δῃ ἰάοἱ ἴο Κεερ ἰῃ ἰϊ. ὅ5εε Ε' Μεγεσγ, σελ. ἀ. Αἠεγέλμσις, ᾿, Ὁ. 420 ἴ. 
 Οἢ, ΕἸ͵αάα, ἔπε ϑοὴ οἵ Πανίά, ἔογ Βδαϊαάα ; οἵ. αθονε, Ρ. 195. 

ᾧ Μι. ϑαϊπιοη, Ῥ5. 6814, ἰ5 πιογε ὑγοῦδὶυ βαϑὶ οὗ ἴῃς [ογάδῃ; 5ες ἸΝ εἰσειείη, 
4ιοῖδα Ὀγ Ουῖμο, ΖΩΡΥ͂. χὶϊ, τϑρο, Ρ. 230 ἔ, 
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ΒΕ Βεπ 68 ῃδὰ τακθη τεΐαρε, δηὰ 5εῖ ἴ οἡ ἦτε. Αδοαΐ ἃ ἴδου- 
58η4 πιϑὴ δηά ψογθῃ ρεγϑῇ ἰὴ ἴῃς ἤδτηεθβ. 

40. τιν ὍΝ ΠΣ ποὺ; ὉΝ] ποὺς ν. Ὁ δίη ρ] τ, ὈΥΤῚΣ 1 5. 1.36’, ΤῊς αποίεπὶ 
γάτγβίοπβ Ἀρρϑγεηιν τεπᾶεσ ἔτοπὶ ἴῃς οοπίεχί, «ἰκομιρλοίά (Φὦ ὀχύρωμα" ἕ, 
2γαεείτνη). ΜΔΗΥ πιοάετῃ ᾿εχχ. ἀπὰ σοσηπι. ἱπίεγρτεῖ, ἐσεσέν, εἰξααεἰ (ΚΙ. 

ΕΠΡΑ,, ΟΙεζ., ϑίπιοῃ., ὅε5.,, ΜΥ͂., α].), ο]ον πα Αθα να], ννῆο σοϊηραγεβ 

Αταῦ. ξ χϑὴ ἃ ἶατρε, ρα Ὀυϊ]άϊηρ, βἰαπαΐηρ ἀραὶ (7.4.). Ὀς Ὀίΐευ τείειτεὰ 

ἴο 186 ΕἸΝ. ἴπ ἴμ6 βεῆβα οἵ τρϑεγ τίογγ οὐ γϑοπε; ΤΌΜΙΟΒ. ἴπ τπαὶ οὗ ἐεγεῤέε, 

τοϊηκίηρ οἵ δῇ ὀρεὴ οουτῖ ἱπ ἴῃς ἰηϊετγίου οὗ ἴῃς ἴδσαρὶς, ἢ ]]16 διυά, ἀπάετ- 
βίδπάβ ἴῃς ναός ἰϊ5ε1{, Βοῖῃῃ: ἴπ686ε ἐχρίαπαίίομβ ἀγα (αγε εϊομβεὰ; πεϊῖμεῦ γε δ!Ὺ 

Εἶνεβ υ8 νδδὶ ἰ8 νναπῖεὰ Πετε (οἴ, ν.39), ἀπὰ πεῖ μετ ἰ8 οοποείνδοϊς ἷπ 1 8. 1.35, 

ν θεῖε {πε ΟἿΣ ἅτε ρίδοαβ οἵ σοποςαϊπηεπὶ (παιηθὰ νἱ ἢ οανε8, Πο]ε5, οἰ 5, 
ΡῬ 15), 85 1} {πε νεγβίοῃβ τὶ σμον ἀπάετβίαπά. Σ δ. γείετβ ἴο οἱάεγ [ενν ἢ ἱπῖο- 

Ῥτείεσβϑ ψῆο ἴακε ἴῃς ψοτὰ ἰπ ἴῃς βεῆβ8ε, φτρε γρυο πα ἐλαπιόενς (υοῖεε), ἢε 
Βἰμβοὶ ἐχρὶδίπϑ 1ἴ ἴῃ ὈοΪῺ Ρ᾽ας 65 85 ἃ “ἐσεξααΐε ( βαἠεεααε5). Μοάετγῃ βοῃοϊατβ 

πᾶνε οοπιραγεὰ {με Ασὰρ. ωμ..9 γὸ “δτανα, παῖτον Ἔχοδναίίοῃ ἔος ἴῃς Ὀοὰγ δἱ 

ἴῃς Ὀοϊΐοπι οὗ ἴῃς στανε ὃ Τῆς ψοσζὰ οσουγβ α]50 ἴῃ ἴμε Ναβαΐδεδη ἰηϑοτὶρ- 

τἰοηβ ἔγοηι Τείπιᾶ, ἘπνΣ, μετα ἰδ ἀρΡΘαΥβ ἴο θὲ ἃ ρτᾶνε οὔ 5ερ. οἤγαὶ σμαπι εν 
ἐχοαναῖςὰ ἱπ ἴῃς τοοὸκ (Ὀουρῃίγ, “οερνεεηίς ὀῤέργαῤλέφιέες, 85. 4 ΞΞ Ευϊηρ, 
“Μαδαίδέξελε Περολγέεη, τ58.4; οἵ, Νδϊάεκε, ἐδ. Ὁ. 55).}} Ετοπι 115 ἴξ ἢ858 

Ὀδθη ἱπέοτγεά τῆαὲ ἴῃς Ηδεδ. ΠΟῸΣ τηεδηΐ δῇ ὄχοανδίίοη ἱπ ἴῃς δαγῖῃ οὐ τοοΐκ, 

ῬετΠΔΡ5 πιδάς 85 ἃ ρἷδος οἵ τείαρε. Βαϊΐ ΔΙ [Ππουρἢ 1Π]15 ψνου]ά βυϊ [μς οοπίεχὶ 
ἰπ ϑδπιιεὶ ψνε}} ἐπουρῃ, ᾿ξ 15 Βαγὰγ ῥμοβϑί δε ἴῃ ουσ ραββᾶρε (οἵ. ν.49), ἀπά ἴῃς 
ὙὙΒοἷς εἰγηηοϊορίςαὶ! οοπδίγυοιίομ ͵5. νειν ἀυίουβ. --- ΓΛ ὋΝ Γ2] ΟΘΟΑΜ Βααλ 

διαθήκης, Ῥ Βααλ Βερειθ, Ὁ Ἠλ διαθήκης, Ὦ, Μαρεενε ἀδὲ «μὲ δεν μά. --- 48. “τ 

8 Αποίδου, ἄκρα; Θ ΒΝ συνέλευσις. 
΄ 

Ἐ ϑυποηγπὶ οὗ 5. Οἱ, Οον᾽ ἄπ, “888 4088 (Ἰονγεσ τεϑδοῃίηρ (ὁ Ὠεᾶνθῃ) 2744. 

80 ἰπ ϑαθαρδῃ, ΠΣ, ὉΠ; ((λ5, Ρὶ. ἵν. το; Ηαϊόνγ 3535, ἰπ ΗἩοπηπιεὶ, δ αγαδέτελε 

ΟἈγεείοναλίδ, Ὁ. 96), αηὰ Επῆ., ἰῃ νυ ὶς ἢ τὴ ννοτὰ τηθδβ ἃ σοηβρίουουβ Ὀμ]αΐη 

([ἐπυρὶε, ραϊδςθ), αἰδοὸ ἴπθο ὉΡΡδῚ ϑίοῦυ οὐ σμαπιῦεγ οὗ ἃ ἤουδα (Ἰἰκ6 Ηεῦ. ποΣ, 

4.5. 14. 330-23), [π᾿ ποῃε οὗ ἴπεϑε ἰαησυάαρεβ ἀ065 ἴπε 5ἰρῃη!βοβίζοη ' οἰϊδάεὶ, ἴοννοῦ 

ίογ ἀδίεποθ᾽ 866πὶ ἴἰο Ὀ6 ἀσπιοηβίγαυϊθ. (ΟὗὨ ἃ νδίοῃ-ἴοννεσ, ἰῃ Ασδρ. Ῥοϊγρίοῖϊ, 

4 Κ. 188). 
1 Φ βόθροι Ἶ, απίνα Ὁ εανεγης ἐπ ἐλε γοεὰ Ὁ ἐλατρης. ἴτι 7, οὐδ 4150 ἂῃ δῃοῃγ- 

ΠιΟῚ5 ΓΑΠ 5] ΔίοΓ τα 6 Γ5 ἄντρον. 

ᾧ [π ἀϊδιϊποιίοπ ἔτοπὶ δῃ Ἔχοδνδίίοῃ δἱ ἴῃς Ξἰὰς (544); 566 θη Η ἰβῃᾶπι, ἢ. τοῖο. 

ΠΙυπιγατίοηβ οὐ ἴμεϑε ὕγο πιοάδθϑ οὗ Ὀυτίαὶ!, οπι Ογργυβ, 5ε6 Ῥειτοῖ εἰ (ῃὶρίεσ, 

2α Ογδεε ᾿γένεξῥέυε, Ὁ. 649. 
[ Τῆς πλὴν ἰ5. αἰπιϊηριυίςῃεα ἔτοπι ἴπεὶ ΝΠ, πέελες. ὅες αἷδο 6. ΗἩοβτηδπη, 

ΖΑ4. 1894, Ῥ. 329 (. 5. Βαὺυ (2 αεάέδμς Ηεόγαεογωνι, 1764, Ὁ. 4, ς. ΓΌ ΜΙςΟΝ,, ϑιρ- 
»ίεριεμία, Ὁ. 2151) οοπῃ)εοϊατεαὰ ἐμαὶ οσ ππὴπὶ 5. 687, ννίο ΟἿ, τεπάοσ φγάνε, 

ΠΣ βου] Ὀς ταδὰ : οἔ, αἰϑο 55. Ὁ. 622. 
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μοῦΣ] ΘΆΒΩΝ Ἑρμὼν Μ Αερμων (Ηεπηοη); δῃ οἷὰ εττος; Εὐβεῦ. 0.53. 2051: 
Σελμω». --- ΓΟ 05] εν. 4652 Ρ5. γ4ὅ. ΤᾺς ρἷυτ. ἰ5 ἀϊβῆου!ς, ὙΤδετα ἰδ πὸ 

ενϊάδπος οὐ Ῥγο δ Ὀ  ἰγ τμαῖ [μς Ρ᾽ατ. νγὰβ υδϑεὰ οὗ ἃ βίπρὶε ἂχἪ (Βε.; οὐ ἐπ }}Ὺ 
ὀέρενε»εἐς, δῖα ἀ.), ἀπὰ ἴῃς εχρ δπαϊΐοη οὐ ϑομηι., 4]., (παὶ Αἱ τμεϊςς ἢ ἰοοὶς ἃ 

Ὠυροῦ οὗ ἀχοϑβ ἴο αἰδιτίδαϊς ἴο δὶς {ΟἸ]ονγεῖβ, 15 δὴ ἱηροπίουβ Ὀὰῖ ργοῦδ ]ς 
εχερεῖίοδὶ τρϑιςεϑηΐῆ. ε ἐχρεοῖ ἸΟΥ 1 5. 132, οἵ, ΘΟΑΣΥΩΜΟ Τ᾿ -- τοῖν 
ὉῪ7] πο ν.9᾽, ΜΗ. πο (Ασβϑπι., 5γ1.). [11 ἰβ ρεῦεγα!ν τεπάεγεὰ ὀγσπεὴ 

(ΘΒΝ Ψ)), Ὀυϊ ἴῃ νἱενν οἵ ΟὟ» ἱξ 5μουϊὰ ρεγῆδρβ Ὀς ἴδίκθῃ 88 οοἱ]Ἱεςϊίνε, ὀγωσά, 

οἵ. ὅλ“. φορτίον, ΕἸ. 705., φάκελλοι." ΡΙΟΡΔΟΪΥ ΟῪΡ 15 ποὶ 2γέές, Ὀαὶ Μγέ- 

τυοοα (655). --τ-ο Ὁ ΓΝ ΠῸ] οδ]εοῖ οἰδυδε ψἱμουΐ σοη]υποῖίοη, Οε5.35 8 157 ὦ; 
Εοοτάα, ὃ 523. [π ἘὨρ] 158} 150 1ξ 15 ροββϑί δὶς ἴο βδυ, Ναὶ γοὺ αν 1 ἀἱὰ, ἄς.; 

οἵ. [Ὡς ὈγδομυΐορΥ, 737. --το Ὁ ΥὙΠῸ} α΄ φωΐεξίν. Τῃ 115 νεγθαὶ δρροβίτίοι, ἴδε 
ἢβτϑὶ νετῦ 5 οἵ βεοοπάδτγ (δἀνετὈῖ4}) ἱπιροτίαπος ἴῃ ἴῃς βεπίεπος. --- 49. “π5Ὁ} 

ΝΕ ντοπουποεβ πε, δὲς ὄγαμοῖ. ΚΙ. ἐχρ᾽ δἷπβ [ἢἷ5 85 οοπίγαςϊςα ἔοτ ΒΝ, οὐ 

85 τηδᾶς ἔτοπι ἃ σοττεβροπάϊηρ πιο. Ἴ)2. [1{ἀιἢς βυβῆχ ννεῖε ἱπαά ἰβρθῦβαῦ]ς ἴῃ 

τῖ8 ἀϊδιγί υϊΐνε ρΏταθε, 85 Βε. οοῃϊθηάβ, ἰξ ψου]ὰ Ὀς πεσοςβαγυ εἰϊμετ ἴὸ δοσερὶ 

τῆς Ἰαϊῖεν Ἄἐχρδηδοη, οὐ ἴο εἴηςπὰ ἸΏ3),Φ; οἵ, Ββονενεσ, Εχ, 128 [00 4211, 

Ῥοόοστ. ργοπουῃοςβ Πϑ.Φ, 4 ὈΓΆΠΟΉ. --- ΦἈ2 ΠΥῚΣΠ ΓΝ ὉΠΟῸΡ ἸΓ}}}} ΓῚ ἰ5 σοῦ- 
βίγυςά, ἰκς 115 ἘΏΡ] 5} ςαυϊνα!εηΐ, ἰῃ ἔννο να 8: 8εῖ βοιῃοι πίηρ οα ἤτε (Φ 3), 

οἵ 3εῖ ἥτε ἴο (3, γαγεὶυ Ὁ7) βοπιεϊμϑίηρ. ΤΆς βυβ', ἴῃ Ὁσοῦν σαπηοῖ τεΐεσ ἴο πϑιν, 
Ῥαϊ το ἴῃς ρεορὶε. 

580-55. ΑὈἱπι6160}} αἰδοῖα ΤΈΘΌΘΣ. --- ὙΝΉ]ε ἀϑβαυϊἰηρ 115 οἱτα- 
ἀεὶ δ ἰβ πλουσία γ μυτὶ, δηὰ ἀϊ65 Ὁγ (πε Ὠδηὰ οὗἉ ἢΐ5 ἀττηουτ- δάσο. 

Ηἰ5 (Ο]]ονγεῖβ ἀΐβρετβα. --- ὅθ. ΑἸ δένιείξελ τυεη ἐο Τἄεῤες] ἴτοτα τῇς 
εοπηδχίοη Νὰ βῃουϊά ἱπίεσ ἴπαὶ ἴπε δίας κ ὑροὴ ΤῆΘΡοΖ (ο] ον 
ἱπητηεάϊδιεϊγ τἰῃ6 ἀοδοιπιοϊΐοη οὗ ἴῃ6 Τόνεῖ οὐ ϑῃθοῆεια ; δηά 
Ῥγοῦραὶγ, αστίῃοτ, τμδὶ ΤΉΘΌ6Ζ μδα ῥγενίουβὶν Ὀδαη βυδή)εοὶ ἴο Ηΐπι, 
δηὰ δά Ἰοϊηδά ἴῃ τῆς τονοὶῖ δεῖ οἡ ίοοϊ ὈΥ ϑῃεοβθοη. ΤἜΘΌΘΖ, 

ΜΠ ἢ 15 πιδητοπθα ΟὨΪγ Ὦδγα δηᾶ ἰῃ ἴῃς τείεγεησα ἴο 1ἢϊ8 βίοσυ 
2 5. ττ, 15 Ρυῖϊ ΌῪ Ευβθθίυ5 [Ὠϊγίθεη τ }]68 ἔγτοπη Ν αροΙ 5 ου ἴῃ 6 

τοδὰ ἴο ϑουίπορο β  Ἐοδίηβοη ἰάθη βεά ἴτ στ τἢς τηοάετῃ 
Ταρᾶ5, ἃ ἰαγρε νἱ]αρα ἰῇ ἃ νοῦν Ὀδδυι ι] 5ἰτιδίοη. ὶ --- ὅ1. ΖΆεγε 
τοας α «ἀτός το λήπ τάς εἱν} 1ἴϊ. 4 ἐστυεῦ 97 σροηρλοίά, οἴ. τῃ6 
ἢρυταῖίνε υ8ὲ οὗ ἴῃς ρῆταβε, 58. 6τ᾽ Ῥσον. 18), --- 42) {λέ νιση απᾶ 
τυονῖφρι, αὐ τ4ε ἱηλαῤίίαπές 97 τὰς ἸΤριυπ] ΗεὉ. “πα αὦ τὴε ἱπλαδ- 

ἑἑαπές ([τϑϑπιθῃ) ; [ ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΪΥ δχρδίηθα ἃ5 Δῃ Ἐχρ]οδῖϊνε 56 οὗ 

Φ (Οἱ, Οσἴοσ., διυὰ, ΤΑ πιο. ἰ5 ἰουπὰ ἰῃ ΜΗ. 1 0.53, χὅ2μ. 
ᾧ 8.5, ὃ, Ὁ. 317, 11, Ρ. 395. Οἡ ἴδε ρίαςε 5εε α'5ο Ουέῤτίῃ, δανιαγές, '. 357-350; 

Φ,ΨΡ. Μενιοίν:, ἰϊ. Ῥ. 229. Τῆς ρίδος δδὰ Ῥδεὺ ἰάεηιβεὰ ἰοηρ Ὀείοτε Βοθίηβοη, ὉῪ 

Ἐϑμιοτὶ Ῥασγοδὲ ((ο]. 66} επὰ). ΙΙ ϑεςε δρονε, οῃ 93. 
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τς ραγίο]ς (ἐζεμ) ; 566 ποῖδ. --- 44] τε πὸ οπ ὅδε γοοῦ 97 216 

ἠστυε7} πὸ ἀουδὲ ἰξ δὰ 4 ἢδι δαγίῃθη τοοί, ψγἱτἢ ἃ ραγαρεῖ, ἔτοπι 
ψΠο ἢ (ΠΟΥ σου] ἀείεηά 11. -- ὅ2Φ. ΑἸ πε] ἢ ἰεὰ τῆς δἴίδοκ ου 

1ῃ6. ἴοννοσ. --- 7έ ἐανις εἰρσό μ᾿ Το. ἐπε ἄρον το ὄμγπ 17] ἴὰ ννὰβ ἴοο 
βίσοῃρ ἴο ὃς ἰοσοεά. (Οἱ, ν.". ---ὅ8. 44 εεγίαίη τυονίαπ Ζἄγειν ὧη 
“εν νεῖ είρης] ἴὰ6 ΡΡοτ, πλοναῦ]α βἴίοηθ οὗ ἃ ἤδηὰ π}}}, ἃ ἴοοι 
ΟΥ υρννᾶτάβ ἴῃ αἰδηλδῖεσ ἂπὰ ρευῆαρβ ἵνὸ ἰποῦεβ τῃϊοῖκ, πηδάς οὗ 

τῆς Ὠαγάσϑι κἰμά οἵ βίοῃθ." [ἴ ννγὰβ ἃ ὑνοπηδῃ᾽ 5 ̓τηρ] επηθηΐ δπὰ ἃ 
. ποΙηΔη᾽ 5 οάροη, Ὀυῖ 115 ψεῖρἢϊ τηδά [ἴ ἃ ἐοτιηϊ δ Ὁ]6 πηϊβϑὶϊα γῇ θη 

δυο ἔτοτῃ ἴῃς δείρῃς οἵ {πε΄ ἸΟΊΎΕΊ. ---- δημασλεα ἀΐς τἄμ} 50 
ΡῬγίτῇυβ οἵ ΕΡίγιϑβ 5 βαϊά ἴο ἔανα Ὀθθη Κι]θὰ αἱ Ασροβ. ΗἜἊἜ μαὰά 
οσοεὰ ἢϊ5 ψὰν ἰηῖο ἴῃ6 οἰ, δηά, ἰῃ (ἢ 5ἰγεεῖ βρῃτίηρ ψὨϊ ἢ (0]- 
Ἰοτγεά, μἰβ ῃεδὰ νγὰβ Ὀσόκδηῃ Ὁγ ἃ {Π|Π6 ἰἤσονηῃ ὈΥ ἃ ινοτηδη ἔγοτῃ 1ῃ6 

τοοῦ οἵ ἃ μουβε.Ἷ ---ὅ4. Τὸ ρετίϑῃ Ὁ τπε Παηὰ οὗ ἃ ψοπιδῃ νγᾶ8 
ΔῊ ἰρηοιηΐην γοῦβα ἤδη ἀδαίῃ ; ἴῃ 4}1 ἢαϑῖε ἢδθ ς4}}15 Οῇ ἃ τὭδῃ ἴο 

ἀεβραδίοῃ ΐπι. ---- 7] αὐεηάαηπί ἀγνιοι- δα γε7} 4}} νναττίοσβ οὐ α15- 
τἰηοτίοη μδά 5 ςοἢ ἃ βαᾳυΐγε ; οἵ. γ7}} τ 5. 1465. τ65} χ1. 86. - δε γιδηι 
“4) οΓ »ις, 44 τὐονη ἀιεα ἀνε} τῇς οἱάδγ σοπητηθηϊδίογβ σοτὰ- 
Ρᾶγε ἴῇ6 ψογάβ οἵ ἴῃς ἰοσίυγεα Ηδτγουεβ ἰῇ τῃς 7γαελίπίαε οὗ 

ΘΟΡΟΟΙα5, 1. τού ἔ. : 

γυνὴ δέ, θῆλυς φῦσα κοὺκ ἀνδρὸς φύσιν, 

μόνη με δὴ καθεῖλε φασγάνου δίχα, 

δῃᾶά ἴῃς ἰτηϊτατίοη οὗ [6 ραβϑϑᾶρα ἰῇ ϑεηθοδβ “ηεγομέσς Οείασως 
(.. 118ο 84), ἴῃ νηοῦ τ[ἢ6 σοϑειη Ὀαποθ ἴο ΟἿΓ νεῦβα ἰ8 Οἱοβογ: 

ἀϊπιβ ο ΠοῦΪ5 ρυάοτγ] ο ἴὰτρε [δἴαπ. [δ πλΐηα ἤθγουϊθαθ ἡθοὶϑ [ Δι οῖοῦ 

(εγεῖυσ, τηοτίοσ ΑἸοϊἀδ5. χυΐθυ5. ᾧ --- 7 σφιῖγε γαπ μι ἑἀγομρλ 
σομρᾶγε ἴδε ἀεαῖῃ οὗ 854], τ 5. 241.---ὅὅ. 7Δε νιόη οὗ 7γαεί 
“αν ἐπα! Αἀῤίνισέξελ τας ἀεασ } ἴῃ6 5ο] ει ψῇο ἰουρῃϊ ὑπάογ 
ΑΙ θοῦ ἀραϊπθὶ ΤΠΕΡ6Ζ, ἀπά τπεγείοσε ῥγαϑυτηδῦγ δραϊηβί 

ϑῃδοῆεπι, ψετα 15γα δ 65. - ΤῊΣ Ροϊηῖ, 85 γε] Παυβθη μᾶ5 ποῖδα, ὃ 

ἰ8 οὗ Ργμηθ ἱπηροτίδηος ἔογ ἴῃε υπάετβίδηάϊηρ οὗ 1[Π6 βίου. [ἱ 

οσοηῆττηβ ἴπε ἰητεγργεϊδιοη νὰ πᾶνε δἀορίεα αὔονε, ἴπαὶ ἴΠ6 τενοὶϊ 

οὗ ϑῃεσοβεη μὰ ἃ Οδηδδηϊϊε πιονεπιεηῖ. ΓΠΕΥ δαὰ ταϊβθά 

“ Πεκογριίοπϑ οὗ ἴμεβε τη }}]5, Τποπιβοη, ζαπα απ Δοοξβ͵ ἱ, Ὁ. τογ ἴ.; Δ ΗΙΚίηβοπ, 
“πείεί Ερυρι, ἱ. Ῥ. 358 {. (εἀ. Βίτο) ; οὗ, Ηομείϑεὶ δηὰ Οοεῖς ἰη ὕκοϊϊηὶ, ΖΔ ε- 

“αν μς, χχῖὶχ. ὙὮδ ὕρρετ βίοῃε οἵ βϑυοἢ ἃ τ }}] ἱπ ἴῃῈ Μυδβευτι οὗ ἀπάονεγ ϑεπλΠΑΣΥ 

γνεὶ 5 δϑουϊ 27 ρουπάς. ἘΡῬαυπ,, ἰ. 13,7; Ρίαῖ, βνγγάι, 34. 

Ζ ΟΕ αἱϑο 7υαΐιῃ, τ66:9 (8.11) ᾧ Ουνιρ., Ῥ. 353. 
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ΑΔ πλθ δ ἢ ἴο ρον Ὀεοαυθα ἢς Ψὰ5 ους οἵ {πεπιβεῖνοβ ; ἴΠῸῪ 
τηδἀ τὸ γον οὔ Πἰβ γοῖκα νῆδη ἴπεν ἐουηά τπδΐ Πα νγᾶ5, δίϊεσ 8]}, 

815 (δι μοτ5 βοὴ. ῬΥ̓Βεῖθοσ [ἢ6 βγδθ] 165 ἢ ἑοστηεὰ ΑΙ] 6]Θο ἢ 5 
ΔΙΤΩΥ ὝἜΙΕ 5 5 ]εοῖβ (ν.3), οὐ ννβεῖθοσ ἸΔῈ Ὺ ἴοΟΚ Πἷ5 5.46 ἴῃ τῃ6 

οοηῆϊοϊ ἀραίηδι ἴπ6 ΘῃΘοοιηα5, Ὀδοδυβα ἢ6 τγὰ5 ἂη [5γϑε]ῖε, δηά 
76 044}᾽5 βοη, (ῃ6 ἴοο ὈΠοΐ 5. οσυ ἀο65 ποῖ [6]] υ5. 

δ1. 10 0] Τῇ ἴῃ 15 θεπβε ἰς ῥγοῦ. οτἱρίπαν ἀετίνεά ἔτοτι ἢ -- ὅΐ 8 

(σνιεα, 4), “ἴακε τεΐυρε᾽ (ει ὩῸ 655 ὀίω); Ὀυῖ ἴἢ Ὧ858 Ὀεοοπις Ἴοοπίυβοὰ 

αἰ 1) ἔγοπι 11}, μβ ; 8εὲ 55. Ρ. 497) 4; ΤΌΜΙοΒ., ϑωρῥῥεμιεηία, Ὁ. 53 Η. --α 

ΡΝ 72 91}] οἷ, τοῦθ 2οϑό͵ ΤῊς εχαπιρὶε5 οἵ [ἢ ἰ8 τυστῦ ἐχρῥϊεαίένενι (Ἐν. 
ὃ. 340; Οε5.35 δὶ 154 η. δ), αἱ Ἰεδϑὲ ἱπ ἴῃε οἱάδγ ντίϊετβ ἴῃ τῆς ΟΟΤ., ἃγε πιοκὶ 

οὗ τμετ, ἔου οὴς τεάβϑοη οἵ ἃποίδεγ, ἠδίουβ. [ἢ ἴῃε ργεϑεηὶ ἰπβίδπος ἰΐ ἰ8 

Ῥοββῖθ]ε παῖ ἴῃε σοπ)υποίίου νν85 ἰηβογίεαά ὈΥ ἃ βοτῖὶδε νγῆο υπάήετγβιίοοά "Ὁ}3 

ἜΡΩ 88 6ὅλ5]..ὄ ΨΚ, ἀἰά, οἱ ἡγούμενοι τῆς πόλεως, ἰπϑῖοδα οἵ εἰδέξεης. Τῆς δυΐπον 

ΤΑΔῪ Ὦδνε υυυἱζίεη, “ ΑἸ] 1ΠπΠ6 πηδ πὰ ᾿ψοσηςη, --- ̓] [ἢ οἰτἰΖεπβ οὔ τῇς ἴοννῃ 

(ςοταργεῃεηβῖνε δρροβίϊίου). Α τροσε σγαάϊςαὶ σοπ)εοίυτε τνουϊὰ θὲ ἔδαι ἴπε.. 

Ἰαϑὶ ννοτάβ, νυ ϊς ἢ τὰ ἰδοκὶπρ ἰπ (58, ατε δὴ δάαϊτίου Ὀγ ἃ ἰαΐεγ βαπά; ἰΐ ἱς 

1κεῖγ, Βοννενετ, {πα της οτηϊββίοη ἴῃ (58 15 δοοίἀεηῖα!; οἴ, Ν, ---δ8. γτηκ 5 ΦΚ] 

8εῈ ποῖε οὐ 132. --- 37} ΓὉ9] 2 5. 113}, [ῃ6 ρρετ βἴοῃε, αἰβο οαἱϊεὰ 5: Πρ} 35", 

“ἴῆς τίάεν, Ὁϊ. 245; Ορρ. ΓπΌ πδοὸ [00 4116, Τῆς τα]}} ἰ5 Ὀὐπα; τῇς ἴνο 
βίοῃεβ ἂγε ρετζῇ. οδ]Ἱεὰ πορ Ὀεοαυβε ἴῃς πῈ}}} 15 εὐ Ὀεϊνγεθο ἐμέπι. πϑ }}} ἃ 

ὙΠΟΙΪΥ δποπιαίουβ ἔοττα; Ενν., Βὅ., Κῦ., τερατά ἴῃς ρυποίυδίίοῃ 85 δὴ αἰϊετηρὶ 

ἴο ἀϊποτίποϊπαῖε ἔγοπι γ5) (ἔγοπι γ1.), σοτηρατίηρ [0] Εχ. τό (00); δυϊ, 

ἐγ τι ῖβ ννετε στεα]γ ἴῃ παοῖϊνε, νγῈ 5ῃουἹά ἐχρεοῖ τῆογὰ γεφαεηΐ ἰπδίδποςβ οὗ 

500} ἀϊποτίπιϊ παϊΐοη. Μοσδονεσ, ἴῃ ἀενίςθ ἴπ {π|8 οαβε ψουὰ θὲ ρεου ατὶν 
11 -ομοβεη, βίπος ὦ ἰδ ργορεῦν ἴῃς νονεὶ οἵ ΗἸρῇ. γ΄»; 1 δ5 ἰπ ίδοϊ πιίβ!εαὰ ΚΙ., 
0 ἀετγῖνεβ ἴῃ ἔογπι ἴγοτι ΥΥᾺ. --- 5252] τξωδ, 2 Καὶ. οὔδ τ (τ. 1οἱθ (ρτοῦ. 

τοχίυδὶ! ετγου); εἰβεννῆεγα ΟἿΪΥ ἰπ τεοκοηΐηρ 267 εαρίίς (Ρ δηὰ (βγ.). -- 
δ4. “.0} δανετθίαὶ δοςυδβ.; ου ἴῃς ροδβίξίοῃ οἵ ἴμε 'νογά βες 55. 8.ν. -- 1] 

1 5. 316 ΞΞ τ (βσ. τοῦ Νὰ. 255 ἃς. (ΜΗ.); {με βρεοίξο ννογὰ ἔοσ "τὰπ {βγουρῃ, 

τταηβῆχ. 

ὅθ, δ7. ΤῈ6 πιοσα] οὗ [Π|0 ἢ ΙΒΊΟΤΣΥ. --- ΤΏς ἀσϑιτιςιτίοη οἵ 586- 
οἤδα πὰ ἴῃς ἄεδι!) οὐ ΑὈϊπιεϊεοἢ ννὰ5 ἃ ἀϊνίης χειϊγυτοη ἔοτ 
τποῖγ οπτης δραϊηβὶ [Θγα Ὀ044}᾽5 ἤουβ6, ἴῃς (ἸΠ]τηεηῖ οἵ [οἰ πάτα 5 
οὐτβε (ν.3). ὙΤδεῖε ἰβ πὸ ἴτδοα οὔ ἴῃε ομαγαοίογίϑεϊς ργαριηδι θη 

οὔ Π; ἴδε νεῖβεβ τηδὺ ἢ ργο ρα  γ Ὅς ἀϑογὶ θεὰ ἴο Ε,." 

δθ. Οσοά γεέφμί σα {ἀε εγίνις οὗ Αὀϊνισίφελ, τολίεὰλ ἀφ εορπηεεα 
ἀγαΐηί ἀξ ζαϑλον ἐπ ξιδίηρ ἀϊς σευεπὲν ὀγοίλενς] 11τ, ψισας ἐξ ἐονιδ 

Φ Βυάάςο, 
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δαεξ οπ “«δὲνιοίξελ, ἴλ 6 σοιηρ!επιθηῖ, μῥον ἀἰς ἀδαα (1 5. εἶν, ἰ5 
ΕΧΡΙΟΘβεα ΟἿΪΥ ἰῃ ἴῃς (ΟἸ]]ονίηρ βθηΐθεησθ, Ὀὰϊ ρβγοποϊ ορίοδὶν 
Ῥεϊοηρϑ ἴο ὈοΙΉ. ---ὅ7. 44] αὐ ἐὰε τυϊεξεάμεες 97 “δε δλεελενεΐες 
Οοά γεφωϊα τῥοη ἐἀείν ἀεααάῖς, ανπια ἐὰε ἐὩγτό 97 7ρέλανε ἐΐε σοῦ οὗ 
“εγωδῥαα! εαηε ἥγμε 109 7λδμι] ᾿ὰ5 [0] Π]16ἀ ; σὰ ἴῃ νοῦ οἵ, 
1 5. οὐ ϊ. 135 [5. ς᾿ ἄς. 

Σ. 1-δ. Τ|ο ΜΊΠΟΥ δπᾶροδ: Τ0]6 δπὰ 3αΐγν."---Τοῦα (ν.}5) δπὰ 
75ἱγ (ν.55), ν τ ΙὔΖαη, ΕἸοη, ἀπά Αὐάοη (1255), ἴοσιῃ ἃ στοὺρ οἵ 
ἔνε Ἰυάρεβ (ἢ σοί ϑῃμδιίηραγ, 35), ῖ5 οἴδη σεοκοηεά 85 ἴῃ8 
βἰχί ἢ), οὐ ψῆοβε Ἂχρὶοἱῖθ ποιῃίηρ ἰ5 τοϊαϊεά, Τῆεβε )υάρεβ ἀγα 
ἱηϊτοάυοοα ἴῃ 5ἰδηάϊηρ ἰογπηαβ δηιίγεϊγ ἀϊβεσγεης οτα ἴῃοβα 
ψΠ] ἢ ἔοτπι [ἢ 6 βειτηρ οἵ ἴῃς βἴοτγίββ οἵ [Οἰμηὶθ]1, Εμυά, Πθθοσδῇ 
δηὰ Βαζαῖκ, Οἰάεοη, Τερμῖμδη, δηὰ ϑαπιβοη, δηὰ Ἂχῃῖοὶς πὸ ἴγασα 

οὗ 5 ἀϊδείηςεῖνα ῥσαρτηδίίβιω. Τῇδ σπασασῖεσ οὗ ἴῃς βοδεῖηα οὗ 

ἴῃς Μίποσν [ἀρε5 15 θεϑὶ ὄχθῃ ρ! πεὰ ὉΥῪ της ποῖϊος οἵ ΕἸοῃ 
(1212) Ὁ νοῦ σοπίαίη5. δρβοϊυϊοὶΥ ποιῃίηρ εἶβε : “᾿Απά (ποτα 
πάρε Ιβ5γα6] δῇεγ τα, Εἴοη τε Ζεθυϊοηϊϊε; δηὰ ὃς ᾿υάχεά 
Ι5γᾶ6] ἴθ γβεᾶσβ. Απὰ ΕἸοη ἴῃς Ζεδυϊοηΐϊίς ἀΐεά, δηὰ νψὰ5 Ὀυτεά 
ἰη Αἰαίοη ἴῃ ἴπ6 ἰδηά οἵ Ζεδυϊμη." ὙΤῆε ποιίςε5 οἵ Τοῖδᾶ δηά [αἱγ 
ἀἰϊθεν οτὰ [ἢ 58. ρϑίζθσγῃ οἠἱγ ἴῃ ἴῃς ορεηΐηρ ᾿ψγογάβ, “" ΤΏεγα ἄσοβα 

δἴϊοσ ᾿ἰτα." Βεβίάεβ ἴῃ6 πᾶπηὲ δηά οτὶρίη οἵ (Ὡς πάρε, ἴῃς γεαγβ 
οὗἉ ἢϊβ τιϊθ, δηά ἴῃς ῥἷδος οὗ 5 Ὀυτγίαὶ, γα ἢανο ἰῃ ἴῃς οᾶ56 οὗ ἴγες 

οὗ ἴδε (74ἷγ, [Ὁζᾶη, δηὰ Ανάοῃ) ἴῃ πυπιθεσ οἵ τῃεὶσ 50η8, 805 

ἃηα ἀδυρῃϊειθ, 50η58 δηὰ ρτδηάβοῃβ; δνίάεμος ἴῃαῖ ΤΠῸῪ ΜΈΓ 
ῬΕΙΒΟἢ5 οὗ τὰκ ἀπά οοηβεάαθεηοα. Τἢε παηλ68 οἵ ΤοΪα, [αἱγ, δηὰ 

ΕἸοῃ οσοιυζ εἰβενῃεγε ἰῃ 1Π6 ραηθδ]ορίςδὶ ϑγβίθπηβ. Το ἰ8 ἃ 50} 
οὗὁὨ Ιββδοθαγ (Οεη. 4618 Νυ. 263), τῃαϊ 5, ἃ οἰἶδη (Νὰ. 2), ἀπά, 

85 ΤῊΔΥ Ὁς ἱηξετγαὰ ἔτοπὶ στ (ἢγ. γ᾽, τπ6 Ιοδάϊηρ οἰδη, οὗ τῃαῖ τὺ ; 
Ρυδῇ, ἤθτα ἢἰβ ἔδίποσ, ἀρρϑαῖβ ἴῃ τῇς ἰἰδῖθ ἃ5 ἢἷβ Ὀσοίμοσ, τῃδὶ ἰ5, 

ΔΏΟΙΠΟΓ οἶδη οὗἉ Ιϑβᾶσῃασ. ΕἼΘ ἰ5 ἃ 80η (οΪΔη) οὗ Ζενυϊαη (αεηῃ. 
46. Νυ. 2655) ; δη ἴῃς πᾶπὶθῈ οὗ ἢΐβ Ὀυταὶ ρἷαςε, [πουρὴ αἰθετ- 

ΘΠΕῪ ργοηουηςεά ὃγ 48, ἰΞ ἀουῦι 655 ἴῃ Ὲ βάτης, ἴῃς οἢίεῖ 5εαὶ οὗ 

Φη [ἢς 50-οδιεὰ “" Μίπου ᾿υάρεβ᾽" 5ες Νόϊάεκε, ζγέεγεμελμηρέη .:Μ7 ΑΡΊΔῈ 

ες 4. Τ., τ869, Ρ. 181-184; ΝΥ ΕΠ Πδυβεη, δυοίεψονπεπαδ, Ὁ. 238, Οονιρ., Ῥ. 217 ἴ, 356: 

δδάε, ΟΥ̓Δ 1. Ρ. 69; Βυάάς, Αἰἰσλ), μ. ϑάπε., Ῥ. οδ-ο8; Οοτγηῖ!, ΨΚ π13͵,, Ὁ. οἡ ἢ; 
ΚΙπΕεΙ, Οὐ27. ἱ. 2. Ρ. 9-14. ὅ566 αἷ5ο [πιγοάποιίοπ, ᾧ 7. 

ΤΑ 5 δαὶ οὗ με οἴμεσ ὑμάρψεϑ Ὀγ ΟἸδμΐεὶ ; ρους, Ρ. 84, δἰὰ Ιπἰτοἀυοῖίος, ᾧ 4. 
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[ῃε εἴδη. 74ἷγ 5. ἃ βοὴ οὔ Μαῃδββεὴ (Νὰ. 325 Πι. 2 1 Κὶ 412); 
ἴῃ Δποῖμεσ ρίαςε (1 (ἢσ. 25:3), ἃ ρτεδῖ ρταῃάβοῃ οἵ [δῇ οἡ [8 
(Δι μοτ᾿β 5βἰάς, δηὰ οὔ Μδομὶγ Ῥθβὴ Μδῃδββθῆ οἡ ἢἷ5 πιοῖμετ5. ΤῊς 

ἰάθη ιν οὗἩ ἴῃ6 7αἷγ ῃδιμβά ἰῇ 411 [π6586 ρ]δςθβ ψ ἢ ἴῃς Ἰυάρα ἴῃ 

ΟἿΓ ἰδχί 18 ρσονβά Ὀγ ἴῃς σοηϑβίδηϊ ἀϑβοοίϊδιοῃ τῇ ἴῃς Ηδνοῦ;- 
Ἰαὶς (νΠαρ65 οἵ 7αἰγ) ἱπ Οἰ]εδά ; 566 ου ν.ἡ. Ὑὴὲ πᾶπιθϑ οὔ 10ζαπ 
ἃ Αὐνάοῃ ἀο ποῖ οἼοὺς εἴβενῆσεγε, Ὀὰϊ ἴΠ6 τηρητίοη οἵ {πεῖς 

ΠΌΓΏΘΙΟῸΒ Ροβίου Υ 85 ὨδίιΓΑΙΥ ἴῃ ϑάτης βἰρηϊβοᾶποθ ἃ5 ἰῃ ἴῃς 
αο856 οὗ [αἱγ; ἴδ γ ἅγε Ἔχίθηβίνε οἶἰδῃὴβ ΨΠ ἢ Πα πηθτουβ Ὀγδηο 68 δᾶ 

δἰ ἰδησθβ. ΤΉΘΙΓ Ῥτοβρουν δηά αἰρη!ν ἅτε ΥΩ ο ἰΖεὰ Ὁγ [πα 

λει ἴῃαῖ {ΠΕῚΓ 50η5 ἀηὰ ρυδῃάβοῃβ τοάβ Ὡροὴ ᾶ5565. [ἢ ἴΠ6 οᾶϑεὲ 
οἔ 4}} ἔνε οἵ ἴπε56 Μίμογ [υᾶρε5, ἱμετείοσα, γα ῬγοῦΔὈΪΥ ἢᾶνα, μοὶ 
ἴῃ6 Ὠᾶπλε5 οἵ ἱηάϊνίάυα]5, Ὀὰϊ οἵ οἶδηβ5." ὙΤῃὰ σΠγοηοϊορίοδὶ 

βοἤδιηα οὗ ἴῃ6 Μίποσ [υἀρα5 αἰ5οὸ ἀἰῆειβ ἔγοπὶ μαϊ οἵ ἴῃ οἴθοιβ. 
ΕἸβοννῆετε νὰ Πηα υπιίογηγ, ἤτβι, ([μς ἀυγαίίοη οὗ ἴ[ῃ6 ορρτγεϑβίοῃ ; 

Β6οοηά, [6 ἀυτγαίίοη οὗ [ῃ6 ρετὶοα οὗ βθουγν υηάδϑτ ἴῃς Ἰαάρα ; 

ἴΠ6γβ ἰ5 8η ἱπίθσγαρησα Ὀδίνθθῃ Θοἢ ᾿πάρε δηὰ ἴῃ6 ποχί. [Ι᾿ 
[86 οᾶ56 οὗ [πΠ6 Μίῃογ [υᾶρα5, οὔ ἴῃ 6 σοπίγασυ, νῈ ἤᾶνα ΟὨΪγ [ἢ6 
ὨΌΠΌΕΙ οἵἩ γοᾶῖβ βδοἢ ᾿παἀρεα [5τ86], δῃὰ ἴπεῖτα 15 πῸ ἱπιίτηδτίοη οὗ 

8ῃ ἰηΐεσναὶ Ὀεΐψεθη ἤδη; ἴῃς ἴογυϊα, “πα αὐίσν ἀΐηι, ἰταρ] 65, 

ταῖῃογ, [ῃδὶ ἴῃς ψτιϊοῦ τιθδηΐ ἴο γαργεβθηΐ {Π6ῚΓ τὰϊθ ἃ5 σοηβθουίνα. 
Τῆς ἢτγοὶ οἵ ἴεϑ6 νψγὰγβ οἵ τεοκοηΐηρ σοστεβροηάβ ἴο 5. 0] ε 

ςοπδίπιοϊίοη οὗ ἴδε Ὠἰδίουυ ἃ5 ἃ σῇγτῃτη σα] ϑισσδββίοη οὗ ἀροϑβίδϑυ, 
ἢ σοηδεασθηΐ ορργεβδίοη δηα ἀεϊίνογαποθ, δπα ἴῃἢ6 οὨσοποῖορ- 
ἰςαὶ ἀαἴα ἀρρϑᾶσ ἱπηρεάάβα ἰπ ἢἷβ ἐοσηγαβ ; [Π6 βεοοῃηά ἀοβθβ οὶ 
δεοοτὰ ψῖἢ [5 τΠθοσγ. Μοχζθονεσ, ἴἢ6 βενθηΥ γεδῖβ δϑϑίρηθα ἴο 

τῃ6 Μίπον [ἄρε5 ἀρρϑᾶγ ἴο θὲ ἱπάερεηάοηϊ οὗ [ἢ6 5γβίθιηδίῖς οῆγο- 

ΠΟΪορῪ οἵ ἴῃς ὈοοΚ, ἀηά ἴο ἀϊδβίαγ ἰἴ5 βυγητηθῖῖυ. [{ Ὧδᾶ5 Ὀδεῃ 
ἰηξετγεά ἤΠΌμ 115 ἰμαὶ ἴῃς Μίηοσ ᾿υἀρο5 ψετγα ἰηἰτοάυσεά ἰηἴο ἴῃ 6 
ὈοΟΚ ὉγΥ ἃ μαηά ἰαῖθσ (ῃδῃ ἴῃς Πευϊοσοηοπηῖς δυΐμογ (Ὠ). ΤΠα 
υσϑίίοη ἰδ οὔθ οἵ σοῃβίἀθσαῦὶς αἰ βησυ Υ; ἰξ οᾶη Ὀ6 δάνδη- 

ἰαρθοιϑὶν ἀἰβουβθεα ΟἿΪΥ ἰπ σοηποχίοη ψίτ ἴἢ6 Ῥτοῦ]Ὲπη5 οὗ [6 
ΠΠΓΟΠΟΪΟΡῪ πα σοπιροβίτοῃ οὗ ἴῃ ὈοΟΪ ἴῃ βεηθσαὶ ; 566 [ηΐἴτο- 

ἀυςσίίου, 98 4, 6, 7. 

5 ΤΉ5 ἀοε5 ποὶ δχοίυάς (6 ροβϑί ἢ ἐγ (δὶ ἱπάϊνί ἀια15 πᾶν Ὦανα Ὀοττς ἴῃ ε5ς 
πᾶπι65 (οἶ, ἀθονε οἡ 3135. Ρ, 91); Ὀαϊ οτ ἴῃς δυΐποτν οὗ ἴῃς ποῖϊοεβ ἴῃ ἴῆς Βοοκ οὐ 

)υάροβ ἴμε ἱπάϊνί δὶ] ἰ5 ο᾽εατγὶν Ἰοϑὲ ἰη ἴῃς εἴδη, 

Ἔ 80 Ννες 518., Βυ., ὅο. Αγαϊηβιὶ 15 ἰῃέεσεηςε 5ες Κυς,, “2 0ΟΆβ, Ρ. 342; Κικ, 
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ΟΥ τῆς βϑουτοθ ἴοι ψῃΐϊο ἴΠ656 ποίίοοβ τὸ ἀεγινεὰ τὰ οδῃ 

δίῆγηι ποιῃίηρ. 

Ν 1. Ἴο]α. --- 7άεγε αγοτέ αγάεν Αὐῥροίελ το ἀεῆνεγ ἤογαε  δὲ- 
εοταΐϊης ἴο Βυάάε᾽5 ποῖ ἱπιρτουαῦὶς Πγροιῃθϑὶβ, (ῃ8 βαπηθ δαηά 
(τῆς ἰα5ῖ εὐϊογ) τεβίοτεα Ἵἢ. 9, νῃϊοῃ Ὁ ἢδά οπιτϊεά," δηά ἰηῖτο- 
ἀυςεὰ τὰς Μίποτ [υἀρε5. --- 790 ἀεξυεν γαεί ντὰβ ἴῃς τηϊββίοῃ οἵ 

τῇς υαάρε ; 5εεὲ οὐ )᾽6 4. Ετοῦὶ νῇηδὶ ἴοεϑ, οὐ ὉῪ ψῇῃδῖ ἀδεάϑ, 6 
ἀε]ϊνετεά Ιϑ5γδε], ἰα ποῖ ῃδττγαῖδά. ---- Ζοία {ἦς “οπ οὔ μαλ] Ὀοίῃ 
816 ὨδΔΙη65 Οἵ οἶΔη5 οἵ Ι5βδσῇδγ ; 5ε6 Δῦον6, Ρ. 270. --- ὅση 7 2)σα0] 
τῃε6 πᾶπιὲ Ποάο (ναγ., Ποάδὶ) οσοὺτβ ἱνίσε ἴῃ ἴῃς Ἰἰδῖ οἵ αν ̓ 5 
Πεγοσϑ, 2 9. 239 1 (ἢγ. εὐ 27} δηά 2 8. 22. [τ Ππα5 Ἰαίεὶγ Ὀδθη 
[ουηά ἰη τῃ6 οτπι υάσ οἡ ἴῃ6 Ατηᾶγηᾷ 1δὈ]εῖβ. ὙΤἢε νοιβι οῃϑ, 

ἢ τε ἐχοεριοη οἵ Ὁ, ἰάκε τῆς νογὰ 858 δρρεὶ]δῖῖνε, “σε ο΄ ἀὲς 
(ΑΒϊμμε] ες ̓ 5) ψϑποῖς ([Δἴ μετ᾽ 5 Ὀσοίμετ). --- Α΄ πᾶπ οΥ 7 σαελαγ οὰ 
16 ἴεχὶ 866 μποῖδ. --- 79 γεοϊσα αἱ δλαπιγ τπ 7. Ἐρλγαΐν] 
ἴῃογε νγᾶβ αἶβο ἃ ϑῃαμηῖγ ἰὴ (ῃ6 Ηἱρ]δηας οἵ ᾿ἀδῃ (705. 155). 
ΤῊΘ 5μάπηὶγ οὐ οὐὖγ ἰδχῖ, π6 ββᾶὶ οἵ ἃ οἴδῃ οἵ 15βᾶσῃδγ, ργο ϑὈ]Ὺ 
ΙΑῪ ἰῃμ 106 ποι -εἀβίθγη ραᾶσὶ οὗ ἴῃς Ηἰρῃδηάς οἵ Κρ γαδίπι, ποῖ ΔΓ 

τοῦ ἴῃς ρ]αίη οἵ [6Ζγε αὶ. ὅ6εε οἡ 5᾽" (Ρ.. 151). Τῇα Ὀγάποδεβ οἵὗ 
Ιββδσομασγ ψΐοῃ Θβι Ὁ] 5ῃ θα {Πα πηβεῖνοθ βου οὗ [δῖ να]ϊον, πα 
τῃεῖγ βϑι Πεπλθηῖβ ἀπηοὴρ ἴποβα οὗ ἴῃς ρτεδῖ {τδε οἵ [Ὀβερῇ, δηά, 
κα Βεηϊαπηη οἡ ἴῃ βου, βεαῖι {γε ΠΥ ἰοὸ Ὀὲ ἱποϊυάεα π ἤδη 
ἰξ ἰβ βϑροίβη οὔ ξ ϑῃαιηῖὶγ ἢ45 ποῖ Ὀδθεὴ ἰἀδηςῆεά. ϑοῦνΑΓΖ 5ιρ- 

βεϑβιεὰ ϑδηᾶγ, ἃ τυϊηεά 5ιγοηρῃο! ἃ οἡ ἃ ἀδίδομεά τοςκὺ Ἀ1}} δρουὶ 

τηϊάναγ θείνεεη Νᾶρυϊα5 δηὰ Οεηΐη ; 8 Ὀυϊ τῃ 15 5εεπὴβ ἴο θ6 ἴοο 
ίαγ βουῖΐῃ δηὰ νεϑὶ ἴὺσ ἃ βειἰδτηθηὶ οὗ βϑϑϑοῆδγ, δηὰ ἴἤοσο 'ἰς ΠῸ 

Οἴπεν ἀυραπιεηῖ ἴοσ ἴῃς ἰἀδης βοαίίοη τ[ῃΔη πε νετνῪ ἀυδίουϑ οπε οὗ 

5 πλ}Π] τὶν οὐὨ βουπά. ---. 4Πε γμάρεα 7εγαεί μυεπῖν- γέ γέαγ:} 

4 866 ἃῦονε, Ρ᾿. 235. 

Φ Ιη τῆς ἰπβογριίοη οὗ Μεϑῆα Κίηρ οἵ Μοδδ (]. 12), "ὙΥῚ βεαπὶϑ ἴο Ὀ6 ἴῃ 6 παπηδ 

οἵ ἃ αἀἰϊνίπἰν. Τῆς Πᾶάα οἵ ἴπ6 Απιᾶγηδ ἰεἴίεγ (Ν ἰποκίεγ, ΤΖΑοημ μα εμενά νος Εἰ 
“σιαγπα, Νο. 38,1. 1, ἄς.) 15 ἀρραγεηΐὶν ἃ (απαδηϊῖὶς οὔῆςϊδὶ αἱ ἰῆς Ἐφγρίίδπ οουτί. 
566 δἰ5ο ὅϑᾶνος, αἰ ράσεν (σ δεῖενε, Ρ. 215. 

ὦ ΤῊϊΒ πᾶν δοοουπηῖ, οἡ ἴῃς οἵπες ἢδηά, ἴογ ἴῆς ἔοι ἴπαὶ ᾿᾿ϑϑδοῖῆδσ ἰ5 ποῖ παπιδὰ 

ἴῃ ρίδοες ὑῇεγε ννὰὲ 5σῃου!ὰ Ἔχρϑοὶ ἱϊ, 45 ἴῃ οἢ, 4 δηά 6-8. 

ᾧ Δα: ἀείψε δαπά, 1852, ῬΡ. ττο. Οη ϑδπᾶτν 5εὲ Εον., 9.13, ᾿ἴ, Ρ. 312 ἔς; Ουέτη, 
«ϑανιαγίξ, ἱ. Ὁ. 344-350; “5 ΜΡ. Μεριοῖν:, ἰὶ, Ὁ. 157 {.; Βδαδ,, Ρ. 228. Βδυπιοτ, νη 
ἀε ΜΝεϊάς, ΟΘυέτίη, 4ἱ., ννουἹὰ ἰἀεηιν σα πᾶν ἢ ἴῃς ΒΕ] α οὗ Πα πῃ ; 5ες 223. 
ἧ. Ρ. 420 ἔ. 
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τῇς βᾶπια ἰογπι]α ἰ5 υ56α οὗ ΘΔ. ἢ οἵ ἴῃε Μίπον [υάρε5, α5ο οἱ 
7ερμίμδῃ (127) ἀπὰ ϑαιηβοη (15), Ὀυϊ ποὶ οὗ Δῃγ οἵ ἴῃμ6 οἵδε 
Πογοαβ οἵ ἴῃ Ὀοοκ. Οἱ ἴῃε οὨσοποίορυ, 566 [ηἰτοἀποιίοῃ, ὃ 7.--- 

Ηἶ αἰϊδα απ τὐας δωγίεα ἐπ δλαργ] ἴτοτη τΠ]8 ποῖσε, νοι, 
»ραης γεραηαῖς, ἰια τορεδιθα ἰῃ ἴῃς οᾶβθε οὗ ἴῃς οἵμεσ Μίποῦ 

]7υάρεβ, ψὲ ἀγα ὑσοῦδοὶν ἴο ἱπίεγ ἴμαΐ ἴῃ6 ἴοπρ οἵ ἴῃς δροῃγ- 
τῆοι5 δησαβίογ οὗ ἴῃς οἷδῃ νγᾶβ ἴῃ Ἰαῖθσ {ἰπ265 βῇονῃ δ ϑῃδτγηίγ " 

σι 25. 

1. τιν 12 »9)0] ἴδε Ἰαϊξες παῖς ἰ8 ψυϊεη ἴῃ ἴῃς βᾶπια ΜΑΥ 1 ΟὮτ. 71; 

ἐπ Οςη. 4618 Νυ. 2623, τλρ, 8ες Οεὐέα τοό- Οελία, Νο. 201, απὰ Νοτζὶ οῃ ὕξςῃ. δτ. 

Α5 δρρεϊϊαῖϊϊῖνε, » 7. 18. ἴῃς “ οὐἰπιβοη νοῦπλ, σοσ πε] (Ορεζμς ἐε5)}; τικιῦ, 
ἃ ῥἱδπὶ ἔγοπι Ψψῃϊσἢ ἃ σεὰ ἀγα ννὰ5 οὐϊαϊπεά (Αἰ μόέα δἑπείογωνι, Γχππ.; 1ὄν, 
Ῥαηξεηηπαηδη, Ῥ. 251); ἔ ἴῃς οοἰποίάεπος 8 ποϊενγογίῃγ. ΟἿ δηϊπιαὶ πδπλε85 

86εε οἡ 725. --- νι 12] 65 υἱὸς πατραδέλφου αὐτοῦ (πατρὸς ἀδελφοῦ ἘῪΝ 1 5); 
δἰ πη! ϊατὶγ ὅ. Ἐ, ρῥαίγμὲ Αδένεοίδελ. ΚΊ. ποῖε8 ἴῃαϊ βοῆς οοαά. οἵ ζζ παὰ 
ΥἹῪ ἋΣ (σι. 237γ., 50 ἈΔ.); οἴδιετβ, ΩΝ ΠΝ ἋΣ, ἐ.6. ΑὈϊπιεῖες ἢ 5 ἀποὶθ. (Ὁ" ἢδ5 
καὶ ἀνέστησεν ὁ Θεὸς (οἴ. 216.18)ς τὸν Θωλα υἱὸν Φουα υἱὸν Καριε [Καρηε] 
πατραδέλφου αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς κατῴκει κιτ.ὁ. Ἡο]]εηθετρ (Ζ. 7 ΚΡ. ἱ. Ρ. το4 (.) 

ἰπέετβ παῖ ἰπ 33) δπὰ ἴῃς νϑυβίοῃβ ἃ πδπιβ, ΠῚ (2 Κ. 2523 [ετ. 405), [88 (3]]θ 
ουΐ, ἀῃὰ παῖ ἴῃε οτἱρίπαὶ ἰεχὶ τεδά : “ Τοῖα ἴῃ 8οῃ οἵ Ρυδῇ, ἴῃ βοὴ οἵ Α'σγεασή, 

διὶ5 (ΑὈϊπιεῖες 8) ὑποῖς, ἃ πῆδη οὗ Ι5βδοῃαγ.᾿ ὙὉὍῆε σοπ]εοΐαζςε ἰ5 αἰϊγαςῖϊνε, Ὀαϊ 

Βατὰγ βουπά : ἴδε βυ'.. ἰῃ υτγὰ πδίαγα!ν γείετβ ἴοὸ Ρυδῇ, ποῖ ἴο ΑΒ ποῖ ες; δηὰ 

ἴο Ἔχρ δίῃ πον ἃ Ὀγοῖμεν οὗ ἴῃ Μίδηδβϑιῖε [εχ δὶ σου!ὰ θὲ οἵ ββϑοῆδσ, ννὲ 
Βῃουϊὰ πᾶνε ἴο ἵγανεὶ αυἱΐε ουϊδίἀς ἴπε ἴεχί. ΤῈ τεοεηβίοη οἵ 65 νῃΐοἢ 
[αγη βῃ 65 [Π|8 ἤϑίης οτηΐίβ ἴῃ ψνοτάβ, 5 για» ο7 7 αςλαν,, ννὨϊο ἢ ἴῃς βοῃειης 

τεαυΐτεβ. Ῥεγῃαρβ Καριε ἰ5 ΟὨΪΥ ἃ οσοτγυρίίοῃ ἀπὰ αἰβρ᾽δοειηεηῖ οὗ 1558. πδτσ. ὃ 
-τ 99" Φ'Ὰ] ἴμε ἀεβηϊίε, δάε πῆδῃ οὗ ᾿βϑδοῆῃαγ, ἰ5 ουῖ οἵ ρίδοε; 1 5ῃουϊά 

ες ηα, ὍὭΦΦΙὉ Φν (οἱ. 5.5.2); οἵ, 1 8. 9! ἀπὰ 8εε ποῖς οῃ 7}. 

3. Ζαΐγτ. --- καἱγ τὴς σή αι 6] 5εῈ οὰ Ἡδνοι)αίγ, ν. "Ὁ. --- "76 
γιαάρεά Πεγαφί, δ’ ..} 8εὲ οἡ νι ---. 2471ε ἀσά τἀϊγν :οη9} οἵ. 
[ὈΖδη᾿ 5 {Πἰγγ βοὴβ δηὰ {Πἰγν ἀδυρηίεῖβ (1295); ΑΡάοη᾽ 5 ἰΟΓΥ 5οῃ8 
δηὰ {μἰγγ ρταπάβοηβ (12). Μογε δχρί ον τἢΔη ἴῃ ἴῃς Ἰαιίεσ 

οΆ565, [Αἰγ᾽5 50η5 ἃγε σοῃηῃξοίδα νὴ ἃ5 τῆδην ὈγᾶηΟ 65 οὐ 5ε[{|6- 
τηθηῖβ οὗ [Π6 οἶδῇ. --- Αἰἰαϊϊηρ οη ἠλἴγέν σασαἱξ α::ε5] ἃ5 ΑὈάοη 5 
ἀεβοεημάδηϊβ γοάς οἢ βενθηῖν 586116 5565 (123); οἷ. αἷβο 5. Τῆς 

5 ὅὲεὲ 8ῖ4., ΟἽὙἹΊῪῈ' ἱ. Ῥ. 449 
Φ Ἔρυθρά, Οπονι. ναϊέεαπα, Ο53. τοορα; γμόγωνι, Ἰδτότηα, ἐδ. 6}. 

ξ σΙεσ. Ηδιεογοίμογ; υνἱξε 5 Ὀγοῖθεγ; βἰβίετ'᾽ 5 υπθδηὰ (Ηο]]εΏ0.). 84: ἀραϊηβί 

ΗΟΙΙΘηθοσς, Βεβ, σά ἐρε. 
ᾧ Τηὶδ Ἔχρίδπδιίοη ἰ5, πονίενεσ, ὈΥ ὯΟ τηδᾶῃϑ ἔγες ἔγοπι αἰ ΒΠου]. 

εν 
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855 ΜῸ5 ἘΙΡΗΪΥ εϑἰεεπηεά 45 ἃ τιἀϊηρ Ὀεδϑῖ, ἀπὰ πᾶβ υϑεὰ ὈΥ͂ τηςἢ 
δηὰ πσοπιε οἵ τδηκ (]υἀ. 1} τ 5. 25 Ὁ 2 5. 175 τοῦ Ζεςῇ. ο᾽ ἄς.), 
85 ἴϊ [25 δἰννᾶγβ Ὀεθ ἱπ ἴῃς Εδϑὶ."' [τ πρᾶὺ ὃε Ξυβρεςῖεά [μδὶ ἱπ 
τς νεῖθε Ὀείοτε υ5 ἴπε πογάς ἤδνε ὕεεπ ἰηϊεγροϊαϊεα ἔτοπι 12} 
(Αδάοη᾽ 5 Ξοη58 Δηα ῥταπάβοῃϑ) ; ἴῃ6 σοηβαίίοη Ὀείηρ (Δο Πδιεά, τ 

ῃοῖ οςοδϑίοηςά, ὈΥ ἴδε 5᾿π}]γν Ὀεΐνεεη τῃῈ Ηοῦτγεν νοσγὰ ἀτός 

δηὰ φριυπς. 866 ἌἽπτςδὶ ηοῖς. --- “πα ζάεν ἀσά φγν ἐρτσης, Ζάέσε 

αγε «ἡ εαὐκά Ηαυονι-γαῖνγ, ἀπά αγέ ἴπ τὲε απά ο΄ Οἰκαα 
λαυνοίά ταῦ ᾶνε οτρίπδ!ν ἀεηοῖδά, {κε τῇς Αταρῖς ἀϊυδ᾽, πῃ 

ὙΠ] ἢ 11 15 σοΟΠΊΔΟΠΪ σοπηροῖεα,Γ ἃ ρτοὺρ οἵ Βεάδνη τεηΐβ ; Ὀυΐ 

ἢ της ἰγαπϑιοη ἴο ραϑβίογαὶ 16 ἴξ ννουἹά Ὡδίυγα!Υ θὲ δρρ]ϊεά ἴο 

ΤΊΟΙΟ Ρεστηδηθηΐῖ 56 ἸΘπηθηῖβ. [ἢ 16 Ο.Τ. [ἴ 15 υϑεα ΟἠΪγ οἵ ἴ656 
Ηδνοι-͵αἷγ. [{ μ45 θθθὴ τμουρηϊ ἴπδὶ [π6 πάπα Ηἱἰννίτε ἰ5 οἵ ἴῃ 6 
δϑῖης οτρίη. 5 Τῇδ σοηῆϊοιίηρ 5ἰδϊοπηεηῖβ ἀρουῖ ἴπΠ6 Ὠυμ ῈΓ δηάᾶ 
5ἰτυδιίοη οὗ ἴῃς Ηδνοιἢ-) αἷς μᾶνε Ὀδαῃ ἃ βουγοα οὗ σοῃβί θα ]α 

ΡοΙΡΙοχιγ ἴο σοπηπηεηϊαδϊοιβ ; 5866 ἃ [μ]] αἰδουπδίοη οἵ {πε ἀϊβι- 

οὐἰτ65 ἴῃ διυάετ, Τῆδ οτίρίπαὶ δοσουηὶ οὗ ἴῃς σοπαημπεβῖ οἵ {π|5 
ἀϊδιγίοι 15 ἴῃ Νυ. 329. "Ὁ ἃ ραββᾶρα ΠΟΙ Ὀοϊοηρθ ἴο τς οἸάοβὶ 
βίγαῖαπιὶ οὗ ΗδΌΓΟΝ βίου ορταρῦν δηὰ ἰ5 ακίῃ ἴο 7υἀ. τ.8ὃ [ἢ 

ςοηηεχίοη ἢ τῃ6 σοπαμυεϑὶ οὗ ΟἸεαά Ὁγ Μδοδίγ, [αἱγ ἴοοκ τῃ68 
ἀσυσυοήά οἵ ἴῃ6 Απιοτγίϊαβ ἴῃ Οἰεδα (οἴ, ν.3), ψἤξπος ΠΟῪ ἅτ 
ο4]1ε4 Ηδνοίἢ-)αἰγ ; ψ 6 Νοραῇ ἴοοκ Κοηδίῃ στ 115 ἀερεηά- 
δηοίε5 δπὰ ρᾶνε ἰΐ ἢἷβ οὐὐσῃ πάπα, Νοραῃ.! ὙΤῇεβα ἐγαρτηθηῖασυ 

οἷά ποίίοεβ ᾶἃταὲ Ποὺ ἱποογρογαῖεα ἴῃ τῇς γουηρογ Ὠἰβίοτυ οἵ ἴῃ8 

Μοβαὶς οοῃηαεβὲ οὗ ἰῃε ᾿δηάβ8 εαϑβὶ οἵ πε Τογάδη : ἴῃς σοηφααβῖ 

οἵἉ 1τῃϊ5 τερίοη ὉγῪ Μδοῃίγ (Μδῃδ556}), βονδνεσ, [4115 ἀρράαγθηῖν ἴῃ 
τε ρεποά οἵ ἴῃς ]υάρε5, 2.5. αἴτοσ [ῃς πηαΐη Ῥοάγ οὗ Ιϑγδεὶ μδά 

ἐβι Δ Ὀ 56 ἃ {Πεπηβεῖνεβ ψεϑὲ οὔ ἴῃ6ε ]Ἰογάδη. ἢ [Ιἢ εηίγε δοοοσὰ 
ΜΠ Νὰ. 225 ᾿ς Τυ4. τοὐ, δοσοταϊπρ ἴο ψῃϊς ἢ ἴῃ ἩΗνοίῃ-Ἴ Αγ, 
τἈΪΓᾺΥ ἴθ πυπηθογ, γογα ἴῃ ἴῃς Ἰαηὰ οὐ Οἰεδα (οἴ, 4ἰ5ο τ (ἢγ. 253)... 
Οἴδεῖ ραβϑβϑᾶρεβ, Μη οἢ ραΐ τΠδπὰ ἴῃ Βαβῆδη, ἀγα ἴῃ τεβυὶ οὐ Ἰδῖοθσ 

ταϊϑυπἀεγβίαπαίηρ ; 50 Ὁ. 3. οὗ, ν᾿" (ϑἰχῖγ ἐοσειβεα οἰπ65), ἀπά 

4 866 Βοομαγί, “ή) Ἕθροζοίζοη, ἷ, Ὁ. τοῦ ΒΌ, εἀ. Βοβεηπι. [π ἴῆς πιοάογη Ἐβϑὶ, 568 

423... Ὁ. 2671. ἜΤ 5 ἠοῖ ἃ Ηεῦτγεν ψοτγὰ. 7 ὅεε ποῖβ οῃ 3ὅ, ἢ. 83 ἴ. 
ᾧ 566. Βυ., Αὐκλέ, μι δάνε,, Ὁ. ὅο, 87, Ψῆο πηᾶκεβ ἴπεβα νεῖβεβ ἃ βεαιεὶ ἴο 

705. 1η14-18. ἀηὰ αϑογίρεβ ἴπεπι ἴο 1 ἰῃ τῆς οτίρί παὶ οοπίεχὶ οἵ 7υά. 1. 

Ι ὅες αῦονε οἡ 81}, 
Ἵ Οτἰείπα!γ οπὶν δά δῃὰ Ἐευῦθεη βἰορρεὰ βαϑὶ οὗ ἴπε Ϊογάδῃ. 
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].5. 135, Ῥοιἢ οἵ πιο Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς ἰαίεβὲ σεάδοιίοῃ οὔ τῇς ἢΪ8- 
ἴοῖγ." [π᾿ Κ. 4 ἴδε ππδητίοη οὗ ἴῃς Ἡδνοιῖἢ-Ἴαἱγ ἰβ ἱπιογροϊαιθα 
ἄοῖὶ Νυ. 2325. ὙΤῪδα δοοουηῖ ἰῃ τ ΟὮγ. 2533, ΠΏΔ}}γ, τυ ἰσ ἢ τηδῖκοϑ 

]αἷγ, τῆο παὰ ὑνεηϊγ-ῖῆγεα οἰτίεθ ἴῃ ἴῃς ἰαπά οὐ Οἰϊοεδὰ πψῇηϊςἢ 

ΜΕΓΕ 50 ΘΘα ΘΠ Ἰοσὶ ἴο σεϑῆυγ δηὰ Ατδηὶ, οὗ τοϊχεὰ ΤΠ ἀδοδη 
(Πεζγοῦ) δῃὰ Μαηδββῖϊς (Μδολγ) ἀεβοθηΐῖ, πιυβὲ ταῆθος ροβί- 
Ἔχί!ς το δ] οΏ5. ---- Τάς απ ο Οἰίεαα } 566 οἡ «τἷ. --- ὅ. αν» ἀἰϊεώ, 

“πα τᾶς δωγίεα αἱ Οα»πορ] οἴ. ν.. Οδηλοη ψὰ5 ἀου 1655 θαϑὶ οἵ 

τε ]οτγάδῃ ; ζ ποῖ ἱπιργοῦδοὶν Καπιῦη, ψῃϊο ἢ 15 παιηθά Ὁγ ΡοΪγ- 

Ῥίυϑ ἴῃ σοπποχίοῃ τ] ΡΕΙ 4.8 ΤΠΘ 5ἰ16 [85 ποῖ θθδθ τεοονογοά. 

ἙΕυβεδίυ5. ΕἸτοηθουϑν ἰἀδημπβοά ἰξ τ] Καπιηπσμα, ἰπ τμ6 τοδὶ 
ΡΙΔίῃ ἰχ τα1165 ποτίνεβϑὶ οὗ 1δρῖο, πον ΤΕ] Οαἰπηπη. ἢ 

4. Ὁ50»}»}}] ἪΡ 5 ψεπεσαιν ἃ τἱ ΐηρ 55, ὅεη. 4911} [πἀ. τοῦ 1214 Ζεςἢ. 99; 

ἃ Ὀεαβὶ οἵ Ὀυτάεη, 15. 305 3, Ιῃ Αταδὶς, βρεοίϊβοα!ν τῃ6 τοὶ 858; 5ε8 
Ἡοχαπεὶ, λίαριορ οἷεγ δὅωρείλίεγε, Ῥ. 121--123. --- ὈΝῸ» 3] (ἢς βυρβιϊτυϊίοη οὗ 
1815 ἔοστω ἔου ἴῃς τερυΐαγ ρίαν. οὐὗἨ Ὃ», ὉνᾺ;, 8 σϑῆστα!ν ἐχρίαἰπεὰ ἃ85 δη ἱπίεῃ- 

Ὄοπαὶ ῥ]αῦ οὐ ἴῃς ψοζὰ, ἴο οσοππεςῖ ἱΐ πιούα οἰοβεὶν ὙΠ ὉΥΨ “δ8δε5᾽ (ΚΙ., 
ϑοῆχτα., 5[υα,, αἱ. τωὰ.). 4 Ῥετπαρβ ἰΐ οτἱρί παϊεὰ πὶ ἀπ δοοϊἀεηῖαὶ γερεϊ τοη οὗ 

ἴδε ρῥτεσεάϊηρ. --- ΠὉ] ΘΒ ἐπαύλεις. ΤὨε νοτὰ ἰ8Β σοππεοῖδα Ὁγ Αθαΐϊν. να 
ΑτδΌ. 4», “ἴεηῖ5 οὗ ἃ οἶδη, οἷἶαπ, Κίπάτε ̓  (5ες δῦονς, Ρ. 83 {); 5ιπυ!ϊαυν 

ΟΙεῖ. (ου Νὰ. 3251), σοτυρατίηρ Αταῦ. ζέτυδ᾽, "στοὺρ οὗ ἰεηΐβ8, οδιρ.᾽ ΤΆΪ5 ἰ5 

Ῥεῖζεν [ῃδῃ 68. (7365. Ρ. 451), ἀΐγεοϊ ἀετίναϊίοι ἔγοτα ΠῚ Ξξ ππ, “ῥἷδος σβετε 
τας Ἰῖνε, μβαδϊαϊοη,᾽ σοπιρατίηρς Οετιηδῃ παᾶπιεβ {κε Αβοβογβὶ ες, ἄς. 

ΣΧ, 6-106. 116 πιοσὰὶ οὗ [10 ἰδΙΟΣΤΥ τορθαῖθα δηὰ ϑηζοσζοθὰ. 
Ῥτοῖδοθ ἴο ἃ ὩΘῊ ροσίοὰ οὗ ορργθββίοι. ---- Τῆς τοὶ σίουβ ὑταρ- 
τηδίϊβπι οἵ ἴῃς ἢἰδίοτγ, ψυῖ ἢ [15 ταουτστηρ ογο]ς οὗ δροβίδϑυ, βιὺ- 

Ἰυραῦοη, ἀπά ἀεἸίνεγαηςα, ἰ5 5εῖ ἰοσῖῃ ΠΠ 411 Ἔχρ οἴη 655 ἴῃ (ἢ 6 
Ιηπιτοάἀποιίοη, 211--,ν.. Ιῃ της (ταπηεννοσκ οἵ ἴῃς Ὀοοϊ,, ἴῃ ΨὨϊοἢ {πα 
βἴοσίοϑ οὗ ἴῃς ἡυάρεϑ γε βεῖ, ἴῃς Ἰεδάϊηρ πηοῖῖνεβ οὔ {π|5 ουνετγίυσα 
ὍΤΕ ΒΘΏΘΓΑΙΙΥ ταρεαϊθα ἴῃ ἃ βϑεηίεῃοε οἵ ἴψο οὗ 5εῖ ρῇγαβεβ, δαΐ ἴῃ 
ΟἿ ΟΥ̓ ΝΟ οᾶ565 ἴΠΕῪ ἅγὰ πῆοτα {ΠΥ ἀενεϊορεά (37: 67:0), ψῃ]]ς 
ἴῃ ἴῃς ραββᾶρα Ὀείοσε 08 ἴΠῸῪ ἅτε δχραπαβδα ἴο δἰπηοϑί ἃ5 ρτθαῖ 

Φ Ὁ]. ΜΟΥ. Ρ. 2ο1; Καςε.,, ΖΆ. Τ. χὶ. Ρ. 479. ἐ ΚΙοβίεγπι. 11 5 Ἰδοκίηρ ἱπ ὦ. 

ΖΕΙ͂. 705. ᾧ ΡοΪγΌ., ν. 70, τώ; Ἐεϊαπά, ῥαλαεείέπα, Ρ. 670. 
! 0.53, 2726. Οη ΤΕΙ] Οαἰπιᾶπ 5Ξες Βοῦ., ΘΒ, εἰ. Ρ. τἴ4 {; Οπέτίη, ϑανεαγίσ, 

ἵΐ, Ρ. 241 Πϊ; 5ΎΨΡ, Μεριοῖγε, ἢ. Ρ. 48, 69 (. ΕἸΐ Θπιῆ (1844) ἀπὰ ἘΚορίπβοη βυρ- 

ξεϑιεὰ τμαὶ ΤΕ! Οαἰπιᾶη --- Καπιπιδηα --- Κυλτηδη (ΤἸυἀ ἢ γ8) 15 ἴῃς Ἰοκπεᾶπι οἵ 
ἴδε ΟΟἿΤ' (105. :233 ἃς.), ἀπὰ (μἰ5 ἰάςοεἰβοαίίο ἰ5 ἰῃ 411 ργορδὈ ἐν τ ρα, 

4 (Οἱ, ὦ πώλους, πόλεις. 
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Ἰεησίῃ 48 ἴῃ δ, Ψγε πᾶνε Ἰεαγηβὰ πὶ 215. Ἰ5 ποῖ επί γεὶυ τῆς 
σοῖκ οἵ ἴῃς δυΐῖποσ οἵ οὖγ Βοοῖ οὗ ̓ υάρεβ (ΏὨ), Ὀυϊ σοηίδίηβ ἴῃς 
δβυϊρβίδπος οὗ δὴ οἱάεγ ἰηἰτοάἀυοτίοη, σοποείνεα ἴῃ ἃ 5ἰτηῖϊαγ βρ᾽ Πῖ, 
ὙΠΟ γε 8807 ταάβοῃ ἴο δἰΠρυΐα ἴο δὴ εἱοῃϊβιίς βουγος (Ε}).ἢ 
ΤῊ 884π|6ὲ ρΡῃεποιηθηδ τηδεῖ ιι5 δραΐῃ ἴῃ το δ: ἢ τὴς σμάγαο- 
τογίϑιϊς ρἤγαβαβ οὗ Ὁ 15 ἰηςεγπι ρα δηοίμοσ βιγαίη, Μη τονγατὰ 
πε εηὰ ρῥτγεάουπδίεβ ; δηά (δ δϑϊηϊν οἵ [ἢϊ5 εἰειχθηὶ νπἢ Ε' 15 
Βαα ὄνθὴ πιοῖε δνϊάθηϊ τῃδη ἰῃ ἴῃς ἰοσιηθσ οαβθὸ. ὙΝῺΥ τἢἷ5 ἐχ- 

τεηάεά ἰηϊτοάμποτοη σπου! οἰδηὰ ἴδὰ5 ἰπ ἴπῈ τἀ] οὗ ἴῃς Ὀοοκ 
5 ποῖ ἀρραγεηῖ. [{ πᾶν Πᾶνε ἰ[5 ἐεχρίδηδίίοη ἴῃ ἃ αἰβδγθης ογάθσ 
οἵ ἴῃς ρῥγε- Πευϊογοποίηῖὶς ΒοῸΚ οὗ ̓ άρε85. ϑίδάς βυγηβε5 [Πα ἴῃ 

Ἑ ἰτ ἱπηπχεαϊαίε!ν Το] ον τς βίοτυ οἵ Εμυὰ (3.5), ἀηὰ ἰῃαῖ 15 
5646] 88 ποῖ Ὀδθὴ ρῥγεβϑεῖνεα.  Βυάάπε Ἴσοη͵δοίυγεβ {παΐ ᾿ξ τγγὰ8 

Ε᾽5 ἱπιστοδυςίοη ἴο [ῃε δοσουηὶ οὗ ἴῃς ΡὨΠΠΙ5ης ορρτγαβϑίοῃ. ἢ 
ΑΒ ἴξ ἀοε5 ποῖ ἄρρϑᾶγ ἴῃδϊ Εἰ σοηϊαἰπεὰ ἃ βίοσυ οἵ ϑαηβοη, ἰξ ψουἹά 

τῇδ 6 ϑδυρροβεά, διγίμοσ, {πᾶὶ ἴῃ 115 οὐἱρίῃαὶ σοηποχίοη ἰξ τνᾶ5 

(ο]]ονγεά Ὀγ ἴῃς Ὠἰδίοτγ οὗ ἴῃς ῬὨΠ σης ἀρρτεβϑίοηβ ἴῃ ἴῃς [της οὗ 

ϑϑῦλι6] δηά 8548]. 

Οη 1τοδὶδ ες ϑίδάς, ΖΑ 7. τ. Ρ. 341-343, ΟῚ ἰ. Ρ. 70; Βυάάς, Αἰελι. 

-- δανι., ἢ. 128 (.; Κυεπεη, ΤΠ ΟΟΞ, 1. Ρ. 340 (.; Κιιεὶ, σα ΤΥ. ἱ. 2. Ῥ. 8. --- ϑιδἀα 
αὐρε8 ἴῃς τεδειαπος οὗ ἴῃς ποη- Πευϊετοποπιὶς εἰεπηεηῖβ ἴῃ ἴῃς ραββᾶρε ἴο 

]ο8. 24 (Ε2). Τὸ τῃδῖ ϑουζοε ἢς δϑογῖθεβ ν. δ᾽. 8 (ἐχοορὶ δε )εγαοίἑίες 19 ἀπὰ ἴῃε 

18 γεατβ) 10". 18,9 146... Ἔνθῃ ν. τ ἀρρεαᾶτβ ἴο πᾶνε δῃ εἱο ἰβιὶς αβὶ5. ὃ Βυάάε᾽β 
ΔΏΔΙγ 815 15 νΕΥΥ 5ἰπιιϊασ, Κυς. ἀπὰ ΚΙτῖ., οὐ ἴῃς Τσοπίγασυ, ἀΐβοονεσ πὸ ἵἴγαςεβ 

οὗ Ε. Τῆε (ογηγεῦ δϑοτῖεβ ἴῃς ραββᾶρε 25 ἃ Ψῃοΐε ἴο Ὁ : ἴῃε ἰαϊζεγ αἰγὶ αῖεβ 
ν Δ. 80. 10α (7) ||} τὸ ΕἸ. (τεάδοῖοτ οὗ ἴῃς οάεγ Βοοκ οἵ ϑίοτγίεβ οἵ ἴῃε υὰρε5), ἴῃς 

τεβὶ ἴο κά (τεάδοϊοτγ οἵ ἴῃς ργεβεηὶ Βοοῖκ οὗ Τυάρε5); ἴδῃς βυγσρεβιίοῃβ οἵ Εὶ 'π 
ἴδε Ἰαῖῖοτ τὲ ἀυε ἴο ἃ ρεουϊίατ ῥγεαϊϊεοίίοι οὗ ἴῃς δϑὶ γεάβοϊοσ ἴογ ἴῃς ϑίγὶε 
οἔ Ε. 

6. Τα νεῖβὲ Ῥερίὶῃβ νι τἢ6 κἰαπάϊηρ οτγηυΐαβ οὗ Ὁ ; εἴ. 211. 
3 ὅζο., 17. 5. γχ12, Τῆς οδἰαίοριε οὐὁὨ ἰογείρῃ τεϊρίοπβ, ψῃοῃ. 
ἰποϊα65 ἴποβε οἵ 41} [ῃς πεϊρῃθουτίηρ παϊίοης (οἵ. 212 Πι. 6.5 1270), 
ϑγγία, Ῥῃοεηίϊοῖα, Μοδθίϊοβ, Ατητηοηϊίεβ, ΡΠ βίη 65, ἰ5 ποῖ τ ρτοῦ- 

4 85ες δῦονε, Ρ. 63 ἔ,, 68 ἢ 

ἘΖΑΤΗΝ ἰ. Ῥ. 341. ὙΠαῖ ἰξ νγὰβ ποῖ οτγίίπαι!υ ἴῃς ἱπιγοάποιίοι ἴο ἴπ6 βίογγ οἵ 
]ερβιδδῆ, ἢς ἰπέετϑ ἔγοπὶ 114, ἀπὰ ἔγοτι ἴδε ἔδοὶ παι τῆς τῃδοϊορίοαὶ ὑγαρτηδίϊβπι οἱ 

τοῦ δ ̓ς εηιίγεϊγ ἰογείζῃ ἴο 1Πδἱ Ξίοτγ. 
1 Αἰολι. κ᾿ δάνε., Ῥ. 128. Οἱ. ν.ῖ, ἀηὰ οὔβετνε ἀδῇ δηὰ Βεη͵απιΐη ἰη ν3. 
ᾧ ΘΚ αἰιορείπεν [ο5. 2419-2, [Ν.85 Ἠεϊοηρϑβ ἴο Ἐὶ.᾽5 βδουγοε. 
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ΔΌΪ ἃ βεοομάδγυ διηρ] βοδίίοη. --- δγεοοξ γαλιυελ)] ν.}}8 δῖ 
705. 245 (Ε).--- 7. Οἱ, 2.5. ,,. 2215. 125.- 7λε δ είπες ἀπά 
με Ανιπιομίίς ἴῃς δυῖμοσ οἵ ἴ[Π68ὲ ψογὰβ ἱπιεηάεὰ τοῦ το βίδῃα 
85 Δῃ ἱηιϊτοάυοιίοη ποῖ ΟΗΪΥ ἴο ἴῃς Ατητηοηΐΐϊε ορργαββίοη (107-27), 
Ῥαϊ το τῃε ΡὨ ]Ἰσεῖπα ϑυργεηαογ. ΟὗὨ ἴῃς ἰαϊϊεσ, ποννενεσ, ἴΠΈσα 15 

ὯΟ ΙΓ ΠΟΥ τηθητίοῃ ἴῃ ἴῃς (ΟἸοννίηρ σοηϊεχί ; ἰδ 15 ἴῃς Αὐηηλοη τα 8 

ΜΏΟ, ΔΕΥ ΟΥυβῃϊηρ [5γαοθὶ δαβὶ οἵ ἴμε Τογάδη, ἰηναάς Τυάδῇ, Βεη- 
Ἰαταίη, δηά Ερῆγαιβ. Ὑηὰ ΡΠ] Ἰβεηα ἀοηπλϊπαιίοη Ὀερὶπα ψἱτἢ τ 4] 

(ϑϑηιθοη), ἀπά σοῃζίηιθβ ἰοὸ ἴῃς της οὗ ϑάπημιεὶ (1 85.}, Ε). [Ἃὴ 

τῃεὶγ ργεββηῖ σοηποχίοῃ, ἴπε ννοτάϑβ, ἡπι2ο “ἠδ ῥοτυεν οὐ δε μι εῆημες, 

816 τηδη 5 }γ οὐἱ οὗ ρίαοθβ. ΤΏΘΥ τπιᾶν πᾶνα Ὀδθη ἰπβετιεα Ὀγ [Π6 
Ἰαίεβὲ δαἀϊοσ ἔογ ἴῃ6 ράγροβε οἵ δχίεπάϊηρ [ΠῈ 5.ορε οἵ ἴδε ἰηῖτο- 

ἀυςκίοη ἴο ἱποϊυάε οἢ. 13-|6. ὙΠΟ αἰζεγηδῖίνε ἰ5 ἴο ϑΈρροβε, σι ἢ 
Βιυάάε, τπᾶὶ ἴῃ Ε' τοῦ "6 οτρίηδιν ρῥτείδοθ τς δοοουηὶ οὗ ἴδῃς 
ῬὨΠβεΐηΘ ορργαβϑϑίοη" ΤῊΪβ ἰ5 ρεσῆαρϑβ ἴῃ6 πιοσα ργοῦδοϊε ἤγρο- 
ἢ 6515. ---Οἡ ἴπ6 Ατηπηοπηίίε5 οἵ, 2.53, ἀηἀ 566 οἡ 11’. --- 8. “πα λέν 
ὀγοζε ἀπά ἐγσλσά ἦς 7 εγαείέες ἐπὶ λα γεαγ εἰσήίεεπ γεαν} ἴτοτα 

ψηδί (ὉΠ]ονγ5 [Π6 500) 6 οἴ ἀρρξᾶζβ ἴο Ὀ6 16 Απηπηοηϊοβ οηΪγ. Τῆς 

ἱπηροβϑί δα ςο]]οοδίίοη, ἐπ ἑάαί γεαν εἰρά εεη γεαγς, τααδῖ Ὀς δι! Ὁ- 
αἱδά το εἀϊϊοτίαὶ ἰηϊεγροϊαιίοη οἵ οοπιροϑιτοη. ΤῊΣ εἰρῃίΐδθη γεαῦβ 
ῬτοῦΑΟὶν Ῥεϊοηρ ἴο Π᾿ 5 οῃτγοηῃοίορυ (οἴ. 6 13.) ; ἐπ λα! γεα» 18 
ΤΏΟΤΟ 5140 ]6 ἴο ἴῃ6 νεγὺβ δ ἴῃ Ὀερὶπηίηρ οὗ ἴπε νεῦβϑα, ψῃϊοἢ 

βυρρεβί ἃ βρηδὶ σαϊδβίσορῃς ταῖπεγ [ῃδη Ἰοηρ- σοητ πε 5υθ]υρα- 
τίοη δηα ορργεϑβϑίοῃ, δῃἋἀ τηδύ, ἃ5 Κιτ6] τ] ηΚ5, Ὀ6 ἔγοτῃ ἴῃ βουτοα 
(τοῦῦ ψὨΐοἢ οἷ. ττὐ ἰ5 ἀετίνο 7 5 ἰεχί τη ἴδῃ ἤᾶνα συ: 
Αῃηά ἢε 5ο]ά ἴῃεπὶ ἰηίο ἴῃς ρόνγοσ οὔ ἴῃς Ατητηοηίϊεβ εἰρῃίεθη γϑαῦβ. 

-- ΤῊΣ τεϑβὶ οἵ ἴδε νεῖβε, ψ τ ἢ ν "ἀρ ΡΘαΙβ ἴο Ὀ6 Δῃ ἐχραῃβίοη οὗ 4ὴε 
Ζγαείέες, νι, τῇς ορργεϑβίοῃ νὰ υηΐϊνεγβαὶ, ὈοῚἢ εαϑὶ δηὰ ννεϑὶ 
οὔ τῃε ]ογάδῃ. --- 7Ζζε ἑαπήά ο7 “ε Ασιογίίες, τυλίεὰ ἐς ἐπ Οἰμαα 

οὗ ταϑ5.,. [ἢ ταϊδιίοη ἴο ἴῃ Ἰαϊίεσ ρββϑϑαρα ἰ5 δ ἀπ ἰοηδὶ ον άθποα 

οἵ ἴῃς ἰαῖϊθ ἀδίε οἵ ν.δ᾽, ---θ. Τς Αἰηπηοηϊῖεβ ὄν οτοββεά {π6 
Τοτάδῃ δηὰ ἱπναάεά 7ιά4}}, Βεη)απιίη, ἀπά Ἐρητγαίπι ; 5ε6 οἡ ν᾿, 
7υάδῇ ἰ5 πηεπιϊοπεά οἠἱγ ἰῃ 15} 1813͵.- »γαε τας ἐπ σγέαΐ εἰγαΐ 
2.5 1 8. 305.---10. (ἡ, 35. 42 657,-- κε ἀατὺό εἰππεοῖ ἀραΐποί ἐῤέε} 
ν δι 5. 12. 5 Νιυ. 145 χιῖ Ὀι. τῷ, Πα ἔογπιαΐα οὗ σοηξδββίοῃ ἷβ 
Ρεου] τὶν ἐγεχαδηὶ ἰπ Εὶ (Ε4). --- Φογεαζεη γαλισελ] νι 3 γῆς 

4 866 ἃῦονε, Ρ. 1 ΟΕ, “λαἐ γεαν, νἰϊῃ, α,εν α γεαν (3.0) 114, Ρ 
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8. ΝΠ Π)02] παἴυγα!γ, [με γεασ ἱπ δῖ ἢ Ὑδανεἢ ψανςε Ιδγαεὶ ἱπῖο ἰΒεῖσ 
ΡῬονεῖ. Τῆς γεᾶν οὗ ἴῃς ἀσδίῃ οἵ αἷς (Εα., Ἐ76ε58. 109) ἰβ ατ- εἰοῃεὰ. ὍΤΒε 
ἀπου τ ποι ἴποδε οτὰβ τπαῖε ἴῃ οοπποχίοη ἢ ἴῃς (Ο] ον εήγάδεορε 
γεανς Ἠδ5 σοῃβίγαϊπεά ἴῃς ἰηϊεγργεῖευβ ἴὸ νατίουβ ὑπρτατητηδίίοαὶ 5ῃ 5. ΒᾺΗ͂ 

δηάεανουγβ ἴο 5οίϊεῃ ἴῃς ςο]]Ἰ5ῖομ ΟΥ̓ σαττγὶηρ ἴμς βεσοηά πυπιθεῖ ονοσ ἴο ἴμῈ 

πεχὶ δΒαϊέενετξε; οἴ. ϑοδ., Κα. αἱ. ΘῈ Ψ, οπιῖς ἴῃς τγουθ]εβοσας ψογάϑ. " ---- 

922 ἍΦΝ] ἴῃε ΟἸϊεδάϊιε Απιογϊεβ. [ἢ ἴῃς ντίϊετ᾽ 5 νἱενν ἴῃς Ι5γϑεὶ τε βείε]ς- 

τηθηῖβ εαδὶ οἵ ἴπε ]ογάδῃ ννεγε οὔ ἴετίτοσυ οοπαιετεὰ ἔτοπι ἴῃς Απιοτίίε5, ποῖ 

ἴακεη τοῦ Μοδὺ δηὰ Αἰῃπιοῃ. Τῆς βᾶπιε ἴῃ ΈΟΥῪ ἰ5 ἐχρουπάεά αἱ Ἰεπρὶῃ ἴῃ 
1116... 566 ἴῃετο. Οἰϊεδὰ μεῖε, 85 οἤδξῃ, ἱβ ἴῃς ψῇοὶς ταρίου οἵ 15γδοὶϊϊς 

οσουραίοῃ εαϑὶ οὗ ἴῃς ]ογάδη, --- 10. 4. υτῦν Ὁ21}} τεδὰ Ὁνπῦν πν.. 50 
7 οοἀά. (Όε Ἐοκεβὶ) 5.89 ΦΈ," ;  ϑροτδάϊς Ἵοττεοϊΐοῃ διϊεδεϊησ ἴῃς βουπά 
ἔεοἰϊϊπρ ἴμαὶ [Ὡς πᾶπιε 15 ἱπάἰβρεπβδῦϊε. 

11-106. Ὑαῦνθι τορσόβϑοιοα [10 Ιδγϑϑὶἑΐθβ τ ἢ (οἱ Γ δροῦ- 
ἴΔ8Υ. - ΤΠ ἤᾶνε Ἰεασπθα πεῖῖμεσ πϑάοπιὶ ΠΟΙ ρῥταιϊτυαάε ὉΥ 

1μεὶσ ραβδὶ ἐχρεγίδσῃσθ. Ης ψ}}} ἀεἰίνεσ τπθτὰ ὯῸ ποτα ; ΠΥ ΠΊΔΥ 

ΔΡΡΕΔ] ἴο ἴῃς ροάβ {ΠῈῪ ἢᾶνε σῆοβεη. ΤΕΥ σοηΐεββ {ΠΕ Ὶγ βἰη δηά 
Ῥυΐ ἀννᾶν ἴῃς ἐοτεῖρῃ ροάβ. Ὑδηνθῃ σδηποῖ Ὀεᾶγ {Πεὶσ αἰβέγεβ5. --- 
Οοπιρατε 2104 (1λε δηρεὶ δἱ Βοομίπ), 69 (ρσορῃεῖ), τ 5. γ» 
το ΤΙ 1.χ58. 705, 24.5.3. ΜεΙβεβ δ 6 αν ἴῃς ἀϊΞιϊηοιίνε πιᾶγκβ οὗ 
Ε᾽5 5 .} 16 ; ἰῃ τῇς ῥγεσβαϊηρ νβεῖβεβ ἴῃς ἰοχὶ οἵ Εὶ ἀρρϑᾶῖβ ἴο ἤᾶνε 
Ὀεδη δἰίογεὰ δηὰ Ἴχραηάδά ὉγῪ ΒΕ, ἴο ψἤοτι ἴΠῸ οδίαϊορις οἵ 

ΟΡΡΓ6β5075, ἰῃ ἰϊ5 ργεϑθηΐ ἔοσιη, τηυϑὲ Ὀ6 δι δυϊεά, ---11, 12. Τῇε 

Ἡεῦτεν ἴεχὶ ργοϑθηΐβ Δἢ δηδοοϊυποη ψὨϊοἢ σδπ Ὠαγαϊν Ὀς ἰπιταϊεὰ 

ἴῃ ΕὨρ 58: Νοηηα δῷ ΖΕ Υρε 5 εἰ δ Αὐηου5 οἴ ΔὉ Ατητηοη 5 
εἰ ἃ ΡὨ]]Π5ἴλεἰβ ---- εἰ Θἰἀοηὶ! εἰ Ατηαϊθς εἰ Μδοὴ ορργδϑϑεταηΐ νοβ, 
εἰ οἰαπηαϑῖῖα δὰ πιο, εἰ ᾿Πεγανὶ νοὸβ α ροϊεδίδϊα δοτυη Τῇ οοη- 

β:πιοίοη ἰ5Β ομβδηροά ἴῃ ἴ6 τη α]ε, δηὰ ν.}} τῃυ5 Ἰεΐς ψπουῖϊ [5 
Ῥτεαϊοδῖε (ἸἸθεγανὶ νοϑ). ἢ ϑοἢ δὴ δηδοοϊυΐποη ἰ5, πονγενεσ, ανκ- 

ΜΑΙ ἴῃ [ἢ}]5 5 πὴρὶ6 βδεηΐεῃςσθ, δηά ἴμε αἰβογάεσ 8 ρεσῇδρβ ἀπὰς 
ἴο {ΓΔηβοτ ριίομαὶ εἰτοσ. ΤΠ νειβϑίοηβ ταηάσγ: ὃ Πα ποῖ ἴῃμ6 

Ἐκγριίδῃβ δῃὰ ἴπε Απιουῖῖεθ. . . Ὄρργθβθ γοῦ, δηὰ γοὺυ οπδά 
απο πι6, ἀηά 1 ἀεἰϊνετεά γου ἔτοια {ποὶγ ρονγεσ 866 ποΐβ. Τῇα 

οἴδλίοσιις οὗ [ῃ6 βϑνεὴ ἠδίοηβ, ἴῃς σουηίεγρατὶ οὗ (6 βενθῶ 

ΦΊΙ ἰ5 ρεγῆδρϑβ ποῖ νἱϊπουὶ Ξἰρηίβοδλποςε ἱμαὶ ἰῃ στ (τὴς 300 γεβι5) ἴπεϑε 1: 
γεασϑ 566 πὶ ποῖ ἴο Ὀε τεοκοηεά, 

1 Φονείμμνε, ΜιὨϊο ἢ 5εετηβ ἴο ἢᾶνε πὸ ἴ,ἰΐῃ αἰϊεϑίαιίοη, ννὰ5 ἰῃισοάυοεά ὃὉγ ἴδα 

ΟἸεπιεηιίης εὐἀϊϊοτβ ; 566 ψεγος!]οηα. 

Ζ 8εε Ὀὲε Ννεῖϊς, ϑρμά, μ, Αγ. 1831, Ρ. 905; διυά,; 6εΞ.35 ᾧ σό7, . 
ᾧ Εχοερι ΒΝ, 



Χ. 11-Ξ2 279 

ψΑΓΙΘ [65 οὗ Πεαιποηΐβπι ἱπ ν.5," σοιτεβροπάβ ἴο 2. (με 5014 [ἤθτὰ 
ἰηίο ἴῃε ρονεσ οὗ {Ππεὶσ δῃθηΐεβ οἡ 4]] 5465), 85 ν. "3 β τὸ 23, Τῇε 
τεχὶ οὗ Ε;, 85 ἰ5 ἔτεα θην [ἢ 6 οα56 ΜΠ} βυοἢ 1515, Πα58 Ὀδ θη ΔπΊρ]}- 

Βεὰ Ὀγ ἃ Ἰδΐοσ εἀϊῖζογ ; οὐ βίῃδιν ἰδ πηυϑῖ μάνα σοηϊαϊηαα ἴμ6 Ὠδηλθ5 
οὗ ἴῃς Ῥθορὶθ5 ψῆοβε ορργεϑβίοῃβ μδά ὕδεη γεϊαϊθα ἴῃ Ε᾿5 Βοοῖκ 
οἵ Τυάρεβ, ἀηὰ ΡγοΟΌΔΟΙΥ ἴῃ ἴμῈ οσάεσ οἵ ἢἷβ8 μαιταῖῖνε. [1 μὰ 

Ὀδδη ῥγαβεσνεα ἰηϊδοΐ, ἰ ψουά ἤανα ρίνθη ἃ5 ἃ νυ ]α οὐ ἰοτίοη 

ἴον ἴῃς σεοοηῃϑίσυοιτίοη οὗ πὶβ νοῦκ. Τῆς δαϊζογ, ου 1ῃ6 σοΟΠΙΓΑΓΥ, 

8458 δοσυπγιαιεα {πΠ6 πδιηδβ οὗ πεϊρῃ ουτίηρ πδῦοηβ ψιτπουϊ ΔΎ 

ἀϊβοονεσαῦϊε ρυποῖρὶε οὗ βεϊἰεοϊΐοη οὐ ογάεσ. ἥε τεδὰ ἴῃ ἴΐ {πε 
πᾶπΊε5 οὗ βοῖηδ Μηϊοἢ ΠΟΥ ΘΓ 6156 ΔΡΡΘΔΓ 88 ΟΡῥτΈββουβ, Ψ ἢἰ]α 
ΜῈ τηἶθ8. Οἴμειβ, Ποῖ Μοδὺ δπὰ Μιάΐδῃ, ψῇῃϊος νὰ βῃου ά ςετ- 

1ίη]γ Ἔχρεοῖ ἴο ἤπα. --- Ζ,ς Α“»ιογίζε:} 115 5 τείεισεα Ὀγ ἴῃς σοιη- 
τηεηϊδίοιβ ἴο ϑίμοῃ Κίηρ οἵ Ηδβῆροη (Νὰ. 215); Ῥὰυϊ πον τῃς 
ἰηναβδίοῃ δηα Ἴσοηαμεβὶ οὗ ἴῃ6 Αὐγογῖο8. ΌΥ [β5γαθὶ, ψῃ] ἢ 18 ποτα 

μδιταῖεα, σὴ Ὅ6 σοηνοτίεα ἱπίο 8ῃ ορρτεββϑίοη οἵ [5γαϑὶ Ὁγ τῃ8 

Απλοιϊίε5,}1 δηά ρυΐ ἴῃ σοπ)υηοῦοη ΨΠῊ τἢ6 ἰΥγδηΥ οὐ [86 

Ἐχγριίδηβ, ἴπὲγ ἀο ποὶ ἜἽχρίαἷὶπθ. Τὴ πδῆϊα ἰβ οὐηἰ τε Ὀγ ὅ2. --- 
7Ζῆς 4»ιριο» 5] ἰλ 6 ΟἿΪΥ ΑἸητηοηΐε ορρσεββίοη γεοογάβα ἴῃ [Π6 

ῬοΟΚ ἰ5 [μαι ἴῃ [6 (Ο]]ονίηρ οὨαρίετ, ἔτοπι ἢ ἢ [ΘῈ Υ ψεσε ἀε]ῖν- 

εγεὰ ὃγ ]ρῃίμδῃ ; νὰ βῃμουϊὰ ποῖ Ἔχρεοῖ ἴο βπηά ἰϊ γοΐεσγγεά ἴο ἴῃ 
115 ἱπιτοάυςτίοη 45 ἃ ἰὨΐηρ οὗ [με ρᾶϑῖ. [Ι͂ἢ 4.2 1η6 Απηποη το 8 
816 παπΊεα 85 4}1}|1ὲ5 οὗ Μοαὺ υηάδθσγ Ερίοῃ, θὰ βίποε Μοδρ ἰϊβεϊ 

5 ποῖ παηγοά ἰῃ οὖν οδἰδίοσιια [ῃ6 βυρροπίτίοη (ἢδι τἴῃ6 τυτιτεσ τγᾶ8 
Βοσε τὨἰηκίηρ οἵ Ερ]οπ᾿β {{π|6Δ ἰ5 Ἔἐχοϊυἀθαά. ὙΤῇδ οτηἰϑθίοη οὗ 

Μοα νᾶ5 (εἰξ ὈΥ ἴπε νεσβίοηβ ἴο Ὀ6 υπδοςσουηΐδῦϊο, δηὰ [ἢ6 πάτα 

ἰ5 ἱηιτοἀυσεα Ὀγ (Ὁ αἴϊεγ ἴῃς Απηηοπίϊεβ, ὃ ὉῪ 5 ἰηδιἐδά οἵ τῇς 

Δυλοσίί65. -- Τάς δλίδεημες} ἴῃ -ἰπητηεἀϊαῖε σοηηεχίοη ἢ της 
Απλιηοηϊίεϑ5, 45 ἰῃ ν.ἷ, Τῆς ρετίοα οἵ ΡΠ Ἰ5εμε βαργειηδου Ὀερδη 
θᾶ ἴδε εηὰ οὗ ἴῃς {πὲ οὗ ἴῃς ιᾶρεβ (ϑαμηβοη), δηα ἰαϑιθα {1]]} 

ἴῃς ἀδγϑβ οἵ Πανίά. Τῆς σοτηπιδηϊδίουϑ ἅτ σοπῃρε]ϊεά ἴο τεῖοσ μετα 
ἴο ϑμαιραν (32); 566 ἴῃεγε. ---12. 7: δἰ δρπίαρς Ῥῃοδηίοίδηβ ; 
5866 οὔ 3 (Ρ. 79, 81). ὙὭεΓε 5 ὯὨῸ τϑοοσά ἰῃ ἴῃε ΟἽ. οὗ δῇ 

ἰηναβίοῃ οσ βιιδ]υραϊίοη οἵ 5τα6] Ὀγ [π6 Ῥῃοεηϊοίαηβ. [ ὍΤηαῖ ὈΥ 

Ῥῃοεηϊοίϊδηβ ἴῃ6 δυΐποῦ πηεδηΐ [ῃ6 Ὠοσΐμοσῃ (δηδδηϊίοβ (δίῃ, 

«ἢ. 4), οσΥ (ῃαὲ ἴῃς Ῥῃοξηϊοίδηβ πιὰ πᾶνε Πεϊὰ «ἃ κίπά οἵ περεπιοην 

Φ Ἠδϑῆΐ. 1.80, 4.3.,ὄ Βε., Κε. Ζ Νοῖς τῆς νεγῦ. ᾧ Εχοερι ΒΝ, 
[1 Απὶ. 19 18Ὲγ ἄγε δίανθ- ἄθαϊεσβ, ποὶ οαρίοτϑβ ; οἵ. 2 Μδος. 811.84, 



280 ΤΌΡΟΕΒ 

δῖροηρ ἴπ6 πουΐδογῃ (δηδδηϊίεβ, ἰη νἱτῖας οἵ νος {πε  βυρροτιεάὰ 
τῃ δαὶ ἰῃ ΤΟΙΣ ννὰτβ ἢ 5γαε]," ἀγα ΠΥροίῃθθ65 ἢ ἢ δάμη οὗ πῸ 
τείυϊαϊίοη, Ὀεσαυβα ἴΠΕΥ πᾶνε πο ἰουπάἀαίίοη. Μοτα ῥγοῦδΟΪΥ ἴῃ 6 
ἰηϊτοάδυςσποη οὗ [6 5 ἀοπίδηβ ἤεγα ἰ5 ἀὰ ἴο ἴπ6 τηδπτίοη οὗ {Ππ6πὶ 
ἰη νι; οὐ τ Κὶ τὶ --- Ανιαίοξ ] τἴμε Αὐμδὶθ κιϊεβ ἀγα πδιηθα ἰη 4.8 
85 8|1ὲ5 οἵ Ερίοῃ, ἰῃ 6 3. 85 Ἰοϊπίης ΜιΙάΐδη ἴῃ ἴἴ5 δηπυδὶ τα 5.7 

Οἰμεῖβ σείεσ ἴοὸ Εχ. τη. --- Μαομ] ἴῃῈ Μδοηϊϊεβ ἢγβθὶ ἀρρθᾶσ ἴῃ 
ΟἸΒγοηΐο δ 85 δπειηῖεβ οὗ Γεποβῃαρῃαῖ οὗ ᾿άδῃ (2 (Ἴγ. 20), ἀηά 
οὗ ὑΖΖίαῃ (2 (γ. 267) ; {ΠῈῪ τὲ τηεηιοηθά αἶδοὸ ἱπ ἴῃ 6 {ἰπιὲ οὗ 

Ἡεζεκίδῃ (1 Οἢγ. 43). Ὑμεὶγ βοαῖς ψεγὲ βου οὗ ἴῃς )εδά 868 ; 

ἴῃ 411 ργοῦδ!  Ὑ τ[ῃ6 πᾶπλα ἰ5 ὑτγεβεῖνεά ἰη Μαδη, ξ οἡ ἴῃς οἷά 
στάνη τοδα ἔτοηι Παηηᾶϑοιβ ἴο Ατγαρῖα, ἔθ γ ἢουγβ δαϑβὶ οἵ Ρεῖγα. 

ΤῊΣ οσουτγθηοα οὗ ἴῃς πάη ἰῃ [ἢ ]5 ἰἰδὶ οἵ θαυ ΟΡΡγθβϑοῦβ οὗ 

5γ86] 15 μβαγτὰ ἴο Ἔχρίδίη. ΟΥ̓ με δηοϊεηὶ νεγϑίοηβ {ζ δίοῃμε ἄρτθεβ 

σῖ 18; βοπὶς τεοεηβίοηβ οἵ (5. ἴανε Μιίάϊΐδη; οἴμεῖβ, ν ἢ Ἶω, 
Οδῃδδῃ ; 835 ἢὰ5 Απηπιοη ἤετθ. Τμαὶ Μίάϊδη βῃουϊὰ Ὅς οπιεὰ 

ποῖα ἴπε ἴ5ῖ δ᾽ιορεῖμεσ εν ἴῃ6 βίοτυ οἵ Οιάεοη (οἢ. 6-8) ἰ5 

αυϊῖε 45 βίγδηρε 85 ἴῃῆαιϊ Μδοη 5ῃουϊἃ Ὅς ἱποϊυάεα, δηἀ νϑῦν ΠΙΔΗΥ͂ 

οὐο5. δάορι ἴῃς ετηδηάαίίοη ϑβυρρεϑίεὰ Ὀγ (ῦ, 27ηϊαη. καὶ Τῆς 

εἰηδηἀδιίοη ἰ5 50 βε!“ονϊάθηϊ [ῃδὶ ἰξ 15 βυβρίοίουβ. [1 15. ροββί]β, 
δῇϊεγ 81}, (παῖ τῇς εἀϊϊοτ, νῆο, 45. ἴῃ ψγῇο!α οδίδϊοριια ργονεβ, 5 
1π||6 σοηοοσηθα δρουΐ ἢἰβιοτί δὶ δοούγαου, τᾶν πᾶνε ντ το 1ῃ 6 
μᾶτης οὗ δῃ Ασαὺ ρεορὶε οἵ ἢἷβ ουγῃ {ἰπ|65, ἴῃς Μίπδεδηβ ἢ ΤΠ 

οτηϊϑϑζοη οὐ Μιάϊδη ἰ5 ποῖ τῆοσε βίγαηρε [ἤδη μα οὗ Μοᾶαῦ. 8668 

ποία. -- 4πη γος εγίφαῖ προ μιφ, ἀπά 7 ἀδἠυσγεα γος ἤγονι ἐἠεῖγ 

2 οτος» εἴ, τ 85. 12} ἀπά ἴῃς ρΐαςεβ οἰϊεὰ αὔονςε οἡ ν.ἷ. ---18. [π 
βρίτ6 οὐ 41}1 (ῃΐ5 {ΠῈῪ πᾶνε ἑοσροιίθη ἰπὶ (ν.}} 215.13) ἀπά 5εγνεὰ 
οἵδε ροάβ (Ὀι. γ" τετἰδ 7οβ8. 2455 1 5. 85). --- Ζάεγεογε 7 τοῦδ ποῦ 
ἀεἰυον γος απν »ιογε] οἴ. 2",--- 14. 1.ἰ τΠῈπὶ οτν ἴο ἴῃ ροάβ 
τον πᾶνε οἤόβθη; [ΠΟῪ τηᾶὺ ἀεἸῖνεῦ ἴΠετὰ ἴῃ {ποῖγ {πα οὗ ἀ]5- 

ἴΓ685; οὗ, [ετ. 25 Πι. 2255. 2 Καὶ, 3215, -1δ, Ἡ ἀαυε εἰηπεα } 568 

9 Βε., τεΐεστίης ἴο 7υἀ. 187. 35, 
Ἐ Τῆς πηεητίοη οὐὁἨ Απιαϊεῖς ἰὰ Ὀοϊ᾽ ρἴασεϑ ἀρρϑβατβ ἴο Ὀε ἀὰε ἴο ἴῃε τεαδοιίοη, 
14 ϑίγαηρε, δι οείίμε πάν “46 Δήοτέδης, Ὁ. 30, 508 {.; Βιυιτγοκπατγαῖ, ϑγγέα, 

Ῥ. 4361.; Πουρῆῖν, γαδία Φεσεγία, ἱ. Ὁ, 32 ΗΠ. ---Ἰη σ Κ. ττἱβ ΤΉδη,, δῖα. ἃ]. νου 

τεδὰ Μαον ἴον ΜΠ) άταπ; Δῃ ἀπηδοῦϑϑατυ οἤδηρςε, 5εε ἃΌονεα, Ὁ. 179. 

ᾧ 80 Βε., Ποοτη.; οἴ, διυά, 

[ ὅεε Οἰαβεσ, δδέξεἊ “εν ΟἽ. μ. Οεορν, Αγαδέεης, ἰὶ, Ὁ. 450-454; ϑαγος, δίϊψλεν 

Οὐδείσνε, Ὁ. 309-46. 
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οὔ νυ. Μεῖβοβ δ 16 ββεοπὶ ἴο ὃς δηγεὶν ἀεηνεά τοὶ Ἐ. --- 29 
οι μπίο μα αὐ ἐλαΐ σεέγις ροσα Το (ἦδε, οπὲν γέσεμε μα διἷς 44}} 
Ῥυμ βἢ ὃκ5 Τῆγβε! ἴῃ ΔΩΥ ΝΥ ἰῃδὶ ἴοι 5εεβὶ ἢΐ, Ὀυϊ 5ϑᾶνῈ 08 ΠΟΥ 

ἔτοπὶ οὐγ επϑιηΐθϑβ ; οἵ. 2 5. 245: “1κδῖ της [4]} Ὁγ τ[ῃ6 μδηά οὗ Υ4}- 

ψοἢ, ἴοσ ἢΪ5 σοπηραϑβίοῃ 5 στεαῖ ; Ὀὰϊ Ὀγ [6 Ὠαπὰ οἵ ᾿ῆδη ἰεῖ πιὰ 

ποῖ (411; 2 Μᾶος. το. ΜῈ τμῈ ρῆγαβθ, ἐὐλαλευογ ἐς σοοά ἐπ τὰν 
σέσλί, οἵ, τ 5. 3152 5. το Ὁ, ἀῃὰ ἴῃ ἀἰϊβετγεης δρρὶϊοαιίοησ, ᾿υ4. 19} 
1 5. 13 τ 1,5. 2 5. τοῖ" ---16. .δο μέεν δω  σεσαν 16 7ργείρη σοῖς 
ον" αγνιοηρ ἠλενι] 705. 245.}38.χ 5, γἱ σδη. 355 οὗ Πι. 31}, 
Φογεῖση ροαῖς ἴα ἴ[ῃ6 ρῆγαβε οἵ Εἰ, ἔογ ψῇῃϊοἢ ἴῃς Πευϊεγοηοιηίς 
ΘΧργαβϑίοῃ 5, οδδδῦ ροίΐς. --- 75 εομἐδ ὄξαν 16 γεΐρεγν ο7Γ γαῖ πὸ 

ἦρηρεγ] ᾿ΐβ ΡΓῪ ἴοσ ἰδ ρεορὶεὲ (Ηοβ. 115) δπὰ ἢἰβ ἱπάϊρηδιίοη 
δραϊηβὶ [ΠΟΙΣ ΘΠΘΠἶ65 ονθσοοτηα ἤίμι ; ἢῈ σὴ 2Ὸ ἰοηροσ εἰδπά 
δἱοοῖ δῃὰ 566 ἴῃς βδθδίῃεη ὀρργεββ [51:86]. Οἡ ἴῃς Ηεῦτεν ρῆγαβα 

566 ποῖδς. ---17, 18. Ιπ τὰς οτρίηαὶ σοῃποχίοη οἵ Ἐ,, ν..6 τηυβὶ μαναὰ 

Ὀδοὴ ἰτωτηθαϊαίοὶν ἐοϊ] ον ὈΥ ἴῃς ταϊβίπρ ἃρ οὗ ἴῃς ἀε]νεσεσ 
(οὗ ττ|5). Μειβεβ ἦς ἃσα δὴ βαϊτοτίαὶ ἱπιγοἀυοτίοη ἴο [6 βίου οἵ 
7ερμίμδῃ, ἴῃς τηδίοτίαὶ οἵ νι ΐοἢ 15 4}} ἄγαννῃ ἔτοπι οἢ. 11, 85 83:35 
ἰ8 ἀεγίνεα ἴτοπι οἢ. 9." ---17. ΤΗΣ Απηπηοηΐῖεβ ραϊμεσγεα ἴὸσ ννὰσ 

δηὰ εηοαπιραὰ ἴῃ Οἰϊεδά ; ἰλε 15γα δ! 165 ὑγετα δβϑβθη θὰ δὲ ΜΙΖρδῇῆ; 
οὗ, γι 85. 4' 2ο' ἄς. Τῆς ἔνὸ ἀγηγῖεβ σοπίγοηϊεά οἠδ δῃοΐποσγ, θαϊ 
ἴῃς ΙΒγδ 6 1165 ῃδΔ το ἰδδάθσ. ΤῊ Ϊβ σεργεβεηϊδίοη ἀοθ5 ποῖ ἄρζδε 

ψῖτἢ τι, ἔτοπὶ νοὶ ἰδ ἀρρδθαῖβ ἴμδὶ ΠΤ ρμῖμδῃ μδά ἴο ταῖβε τῃ8 

οἰδὴβ Πἰτηβαῖῖ; της ᾿δῖοσ νθοῦβα 8, ἤόνανοσ, ῥσοῦδὈΪὙ ἔτομι ἴΠ6 

μαπὰ οἵ δῃ εὐἀϊῖοτ ; οἴ. αἰϑὸ 1ττ'. --- 18. 714 2εορίε, ἠδ εἀΐφζε οὗ 
Οἰμακ] ἴα ννογὰβ ἃτὲ ἐχρίαἰηθα 85 ἃ γεϑί τονε δρροϑιοπ, ἡ Ὀαϊ 
1ῃ.6 ΤΘομηῖοδ] ἤᾶταθ 4065 ποῖ τοηθσ ἴῃ6 Ἐχργαβϑίοη ΔῺΥ 685 ἀννκ- 
Ψατά, Ῥεγῆᾶρβ ἴῃς οΟΥρίπδὶ ἰεχὶ μᾶ58 Ὀδθη ρἰοββεά. --- ΤΏΘΥ δηχ- 
ἰουϑὶν ἰηααίγε ψῃθτα [ΠΟῪ 5114}} πη ἃ σδβδιηρίοη δηὰ ᾿Ἰεδάεσ. Τῆς 
τῆδῃ ΨΠΟ ἰεδάς τῃδῖὰ ἴο νἱοΐογυ 5ἢ4}} Ὀ6 τηδάθ οἰϊεῖ οἵ 4}1 Αἰϊοδά : 
οὗ. Ι 185 .- 

11. 5 ὈΣΘ ΝΠ] ἴο εχρίαῖπ ἴῃς δπδοοϊ απο ἰξ ἰ5 βυρροδεά τπαὶ τῇς 

Δυΐποῦ Ὀερᾶπ ἱπιεπάϊηρ ἴο βᾶν, 39Ν "ΣΤΥ ον, ὈΝΧΟ Νὴ (( 65.256 ἃ 167, 2). 

Βυῖ πεῖῖμες ῬυΦῪ ποῦ δ Ὑ5, 4 ἀεἰ νεῖ, γεβους ᾽ ἴτοπὶ Δἢ ΦΠΕΠῚΥ Οἵ Ορργεβϑοσ, ἰβ ἱπ 

7υάρε5 οοπβίτυεά τἢυ5 ΨΙῈ 15; ἸΠΕΥ Αἰνναγβ ἴακα Ὑ5 (5) 1η 216. 18 614 (η5:) 85 

1013 116; σχὴ 69 884 9117), ΤΊιετε 8 πὸ ἀϊβοθγηΐδὶς σθᾶϑου ΨΥ ἴπε δυΐπον 

5. Μίσραδὴ (ν.17) 15 ἀεγίνεὰ ἴτοπι 1111} ἴῃ 115 ὑγεβθηϊ ἔοσπι; ἤεῆςς το ΤΥ ἰ5 ἰαῖοσ ἴπ ἢ 
ἴδε φτεαῖ ἱπιεσροϊατίου, 1113 18Βε., αἱ. 



282 ΤΌΡΟΕς 

βῃου!ὰ ποῖ μανε νυ θη, . ὈΣΣΌ ῬῸ ὈΣΣΝ ἈΨΥῚ μῦσ, οὐ ῬΓΨΨΥῚ ὈΣἼΣ Ὁ ῬῸ ὑπ 

Δ ΟῚ ὅ5πν. Ἐ}) ν ἢ [15 βαρροβεά δπδοοίϊαϊμοη ἰ5 ἔπ δυβρίοίου5 οἱ ζτδπι- 
ταδίϊοδὶ στουπάβ. ΘΆΡΥ͂ΩΜΟ αὶ 6 5 Κ Ὁ πιακε ἴπε πουῃϑ ἴῃ ν.}} ἃ5 ννε]] 85 ἴῃ ν.12 

80) εοἴ5 οἵ ἴῃς νΌ. νυπ, δῃηὰ ἴδῃς τεχὶ βΒβου]ὰ ργουδθὶγ Ὀς ἐπιεηά θα ΔοσογαϊρΊΥ. --- 

12. 1γ,9»0}} Μαδιαμ ΟΆΒΙΩΝ Χανααν ΤῸ εἰ. ας Σ, (αϑπααμ Ὦ, (ἰδ ηκίπρ ἀουδῖ- 

1685 οἵ 42 ἃς.). 1522 8 ἃ ποῖ ἱπιροββίθ!ε σοτγυρίίοι οὗ ΠγῸὺ ἰπ οἷά Ηδεῦτ. οσ 

ττδηβιτοπαὶ αἱ ρμαδεῖβ. --- 14. Ὀ525 ὙΦ} “5 »ηφιπ 705. τοῦ 2 8. 10} 7ες. 1112 
ΕΖ. 3433, ἴῃ ἃ ἀϊβετγεπὶ ἰάΐομ, [υἀ. 732, βες ποῖς ἴδετε. --- 16. ὙΡῸ.) ἽΡ.] 11. 

δὲς τοιἦ τοας σἀογίεμεαι, Ὠΐδ Ραϊΐεπος ψὰ8 Ἔχῃαυβίεά. γε βρεακ οἵ ἃ 53βοσῖ 

τετιρεσ, ἱπηραίϊίεηϊ δπὰ μαϑῖγ. [π Ἡδεῦγενν {πε ρῆγαβθε 15 υϑεὰ ἔος οοπιρὶεῖς 

ἀϊδοουταρεπιεπῖ, ἤθη οπάυγαπος ἰϊβεϊΓ 5 ἐχῃδυβίεα, Εχ. 69 Νυ. 214 7οὉ 215"; 

Ῥυϊ αἷξο οἵ ἃ πιᾶῃ Ψῃο ἰ5 {ἰγεὰ οαΐ ΟΥ̓ ἱπιροτιαπίτγ, Τυἀ. 1616, ΤῊΣ δρρ]ϊςαϊίοι 

οὗ ἴπεβε ννογάβ ἴο Οοά νν88 ἃ βἔυ ηρ- δος ἴο ϑοπιε οὗ ἴπε εν 5ἢ ἱπίεγργε- 
ἴετα; δαυϊ ς(. ΜΙ. 27 ΖεοἘ. 115. --- 0}} τατα ἴῃ οἱὰ ὑγοβε, ὕξη. 4151 (Ε) Νὺυ. 235 
δι. 261. 

ΧΙ. 1. ΧΙΙ. 7. --- ΠορΡ 8} ἀο]νοτα ΟἸ]θαὰ ἔγομι [10 Απὶπι0}- 
10θ8. ---- [ἀρ μ ἢ τὰς ΟἸοδάϊτα μὰ5 Ὀθθὴ ἀγίνεῃ ἔγομι ἢἰ5 Ποτηα ἴο 
ἴπε δαάϊδοθηὶ ϑγγίδη ἀϊβδιηοὶ οὗ Τοῦ, νἤετα, νὰ ἃ Ὀαπά οἵ νὰ 

ξε]ονβ, μῈ 1εαάβ {πε Επ οἵ ἃ πτεεροοίεγ (11... πε ἴμῈ Απὰ- 
τηοηῖε5 τρᾶκα ψγὰσ οἡ ΟἸΪεδά, ἴῃ6 εἰάδγβ ρετϑυδάθ ᾿ΐπὶ ἴο σοπθ 

δηά ἴᾶκε σοπιηδηά δρδίηϑδιὶ [ἢ6 δηεπΊγ, ργοτηϊβίηρ ἴο 8 Κα Πἴτῃ ἴῃ 6 

μοδά οἢϊεῖ οὗ 4|} αι]. Ηδ τεϊαυγηςβ νυἱτῃ ἴῃ 6πὶ, δηὰ ἰβ τηδάς οὨϊεῦ 
ὉΥ ἴῃε ρεορῖε (ν..}}). ΗἐἬς ϑ8εηᾶς πιεββθηρεῖβ ἴὸ ἴῃς Κίηρ οὗ 
Ατηπιοῃ, σοηίἰοβίίηρ ἢἰ5 οἰδίτα ἴο ἴῃς Ιαηἀ5 Ὀείννεθῃ ἴῃς ]αὈὈοῖκ δῃὰ 

1πε Ασηοη : [5γ86] σοπαιυογαά [ἢ 5 τευτ ΟΥΎ το τῆς Ατηογῖε5 δηά 

[5 Π6]4 ἰξ υπάϊ!δρυϊεα ἔογ ἴἤγεθ μυπάτεα γεᾶτθ. Τῆς ΑἸτηπλοηϊίε5 
τείυβίηρ ἴο τεοορηΐζα [5γα6}᾽5 {Π|6, Ποβ 165 σοσάπχθηος (ν.. 5). 
7ερμίμδῃ νονβ ἴμαῖ ἰ{ Ὑδηνε ἢ ρῖνε5. ἢΐπὶ νἱοἴοτυ, μῈ νν}}} βδουῆοα 
116 ἢγβι ψῆο σοτηθ5 οὔἱΐ οἵ ἢϊ5 πουδε ἴο τηδεῖ ἢϊπὶ οἡ ἢἰβ τεΐυσῃ 

(ν᾿). Ηε βυδάυε5 πε Αἰππιοηΐίεβ, ἰακίηρ ἔγτοτιλ ἴμεπὶ ὈΨΕΏΪΥ 
οἰτῖε5 (ν. 36). Ἐετιυγηίΐηρ ἰπ {παρ ἴο ΜίΖραΐ, δἰ5. οἱ ἀδυρηϊες 
οοῖηθ5 οὖ ἴο τηεοῖ ἢϊπι, πεδάϊησς ἴῃς σἤοτυβ οἵ ψοΐῆθη. Τῇ 

{Δι 6τ᾽5 ἢξασὶ ἰ5 τθηΐ, θὰϊ ἢ οδῃ ηοΐ ἴακα Ὀδοκ Ὠΐβ ψοτά ; δῇζοσ ἃ 

τεβϑρίϊε οἵ ὕνγο πηοηῖῃβ, με ρεγίοτπηβ ἢἷ5 νον. Τῇδ δῖε οἵ [ερἢ- 
1Π4}᾽58 ἀδυρῃῖοῦ 15 σοπηπιεπιοσαῖθα Ὁγ ἴῃ 6 ψοτήθῃ οὐ [βγαδὶ ἰῇ δῇ 
ΔΏΩυΔ] ἴουγ ἀάγϑ᾽ ἔδϑιναὶ (ν.3. 5). 

Τῆς ἘΡὨτγαϊ τα ἀγα 7θαῖουβ Ὀεοαιβε ΤΠΕΥ γεγο ποῖ οαἰϊδα ουὐἵ 

ἴοσ ἴπῸ ννᾶγ, δηα οτοβϑ ἴῃς [ογάδη ἴο ἄνεῆρε ἴῃς 5] ρῃῖϊ, Ὀυϊ ἅτε 

Φ ΘΕΝᾺ ἄρτος νἷ ΒΨ]. 
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Βεδίθῃ ὉΥ ]1ορμῖμβαῃ. [Ιἢ τπεὶγ ΗἸρῃς πᾶν ἃτὸ οὐξΐ οΗ ὉΥ τῇς 
Οἰεδάϊιε5. δὲ ἴῃς ἰογάὰβ οὗ ἴδε [οσάδῃ, Ὀείηρ Ὀεϊγαγθα ὉΥ {πεῖν 
Ρτοπυηοίδιίίοη (1215). ΑἢοΥ ἠυάρίηρ Ι5γαεὶ ἴοσ βὶχ γβϑᾶτβ, [6ρμμδἢ 
ἀϊεϑ δῃὰ ἰβ θυπεά ἰη Οἰ]εδά (ν.7). 

Τῆς Ἰοηρ ἀϊρ]ογαδίῖο σομληγιηϊοαίίοη, ἀείεπάϊηρ 15γ86]᾽5 []|ς ἴο 
Οἰεδά (1153), 15 τη δη Ἐ 5} ἑοσείση ἴο ἰῃς οὐ ρίηαὶ βίοιγ. "5 Τῆς 
ἰδίοτίοδὶ ἀγριυπιθηῖ 5 ἀεγίνεα οΠἢςΗ͂Υ, ἀηὰ ἰῃ ραᾶτί νου αν, ἴτοτὰ 
Νι. 20, 21 (366 φοπητ. Ὀεῖον) ; δηά, ἱπουρῇ ρΡυτγροτχίίηρ ἴο Ὀ6 δὴ 

ΔΏΞΜΕΟΙ ἴο (Π6 οἰαίτα οὗ ἴῇ6 ΑἸηπηοηϊίεβ (ν.}5), ἴῃ τϑα! γ ἀφ α]5 
Θχο υϑίνεῖν τ ἢ 15γὰ6]᾽5 γεϊδιίοῃ ἴο ἴη6 ήοαδίδς (ν.1}7. 18) ἡ Ἐνεη 
ἴῃ 1ῃ6 ἀρραδὶ ἰο ἴπε κίηρ (ν.2), [6 πᾶτης οἵ Ὁμευλοβῃ, ἴῃς παϊίομδὶ 
ξοὰ οἵ Μοαδρ, βἰδηάβ, ἰπϑϊεδά οὗ Μίοοια, (ἢ ροά οὗ Ατῃηπιοῃ ; 

δηὰ τμ6 σομάυςϊ οἵ ἴῃ6 ῥγεβθηῖ Κίηρ 15 σοηϊγαϑίεα ψῖτἢ ἰΠᾶὶ οὗ 

Βαϊακ Κίηρ οὗ Μοδῦ, γῇο ψαρεά Ὧο νὰγ ψ ἢ 5γαθ]. ΤῊΣ οἰτε8 
ῃδιηδὰ ἴῃ ν. δ δε Μὰ] Κπονῃ ΜοδΌϊϊε οἰεβ. ᾧ ὙἬεζα 15 ζεησεσαὶ 

δρτεεταθηῖ διηοηρ οσίἰοβ τμαΐ αὐ ῦϑ ̓5. 4 Ἰαῖε ἱηιετροϊδίίοη, τμ6 
τοοῖνε οὗ ψΒΙΟΝ 5 ἴο ΘϑίδὈ] δι [ἢ 6 ΠΠ6 οὐ [5γα6] ἴο ἰἴ8 ῬΡοββϑεβϑίοῃβ 
Ὀεύνεθῃ [86 Ατῶοη δηὰ ἴῃιε δυο. ὃ ΤΠ ἰπβασίίοῃ οὐ τμϊ5 Ἰοὴρ 
5ΡΘΘΟἢ Πᾶ5 ἄοῃδ 50116 ἰπ]ΌτΥ ἴο ἴῃ τηᾶτρίη5 οὗ [ἢς οτίρίηδὶ μᾶγτὰ- 

να. εγβεβ δ. 31 ἄγε νἱο θην βενοσαὰ ἔτοτῃ ν.}}5, οὐ τι αΐοἢ ΠΟΥ ἀγα 
τε οτρίπαὶ βεαμεὶ ; ν.νἷδ βθ 6 πι5 ἴο θεϊοηρ δῆϑσν. 3; νιϑ ᾿ς βισίῃεσ ἃ 
ψ ΘΙ ἀν κυνατὰ τγεἀδοιίοηδὶ ἀουδ]εῖ ἴο ν. 3, πεςεβϑιταϊεά Ὁγ ἴῃς ἱπίτα- 

βίο οὖν. "3" μοίοσχε νῦ 866 σογηγα. ου ἴμε νϑῖβθβ. Αἱ ἴπε Ὀερίη- 
πίηρ οὗ “ἢ. τ, ἴῃ εὐἀϊῖοτ 5εεπὶ5 ἴο ἰᾶνε εηἀεανουγεά νὴ ἱπά ἔετ- 
Θηΐ 8.1.6 606855 ἴο πηᾶκα Οὔ Βοιηοίῃίηρ ποτὲ ἀεβηϊϊε ἀρουΐ [ἢ 6 Πετο᾿ 8 
οτρίη, ἰακίηρ [πε δἰηι ἴτοτῃ ν.. ΟΠδρίοσ 121. 15 γτεραγάβα ὃγ ὟΥ6}1- 

Βᾶυβθῃ 85 ἃ ἰδῖεσ ἀρρεπάϊχ ἴο ἴῃε βίου. Τῆς ἀπ που 65 ἴῃ τῃ6 
σοηποχίοῃ οὗ ἴμεϑε νϑῖβεβ ψ (ἢ σἢ. 11 ἄγε, πόνενεσ, Ἔἐχαρροσζαίεά : 

ἴῃς 9ἴΟΥΎ ἀοεβ ποῖ ὕθαγ ἴῃ τηᾶγκβ οὗ ἃ ἰαῖς ἰδ οδιίοη ; δηά ἴΠθτα 

566 115 ἴο Ὀ6 ΠΟ 5υϑήηοίεης τεάβοη ΨΥ ἰΐ τᾶν ποῖ δὲ ἔτοτῃ [ἢ 5δγηδ 

Βαῃά ψ ἢ εὐ 5 Ὁ. 8566 ποσὰ ΤΠ Ὀαῖον, δηὰ οἷ. οἡ 8.5, 

5 δες ϑιυά.; Νδϊάεϊοε, ζυαχεγεμελμηζέη, Ὁ. τοῦ π.; ,ε., Οονηβ., Ῥ. 228; Βα,, 

Δ ολι. μ. δάνε,, ᾿. 125; ἃ]. 
ἘΈ νη ἰῃ ν.δι ποτα δίοῃα ΠΕ ἀγα παπιθὰ, [ἢ 6 Αὐαπιοαϊεα οοας ΟἿΪΥ ἰῃ ἴ86 

βεοοπὰ ῥἷδοε. 
Τ Νὰ. 2138.36 (γεδῖ5 τῆς ψο]ε Κίηράοπι οὗ 5ίποι, ἔγοσω ἴῃς αν θοῖς ἴο ἴπ 6 Ασποῦ, 

85 πανίηρ Ὀεδῃ οτίρί παν Μοδρϊίε. 
ᾧ Τῆς οοοαϑβίοῃ οὗ ἴῃς ἱπίετροϊατίοη πᾶν μανα θεθ τῆς ἱπιτυβίοῃ οὗἉ ἴὴε Απιπιοῃ» 

ἐϊε5 ἱπίο {πε οἱ τογτίουυ οἱ [ϑγδεὶ αἱ ἴπε θεφίῃ πίων οἵ ἴῃς 61} σεηίατυ, οἶ, 7ετ, 49}. 
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γε] μαυβθη δηὰ ϑίδάς ἤπά ἴῃ ἴῃς βίου οὗ ερτδῃ ἢο Ὠϊδίοσί- 

(οΔ] εἰθιηθηΐβ δὲ 4}. ΤΘρῃτθδῃ Ὠἰτηβεὶ 5 ἃ βῃδάονυ ἤρυγο, νῇοϑε 
οτρίῃ δηὰ εηὰ ἃζὸ βαυδὶὶν οὔβουγε ; οἵ ἢὶβ ρτγεδῖ ν]ἱοΐοσυ ονϑσ ἴῃς 

Ατωπηοηϊίε5, νγα ἅγα ἰο]ά ποιῃίηρ ἀεῆηϊῖθ. “Ώε ψΠο]6 ροϊηϊ 1165 ἴῃ 
ἴῃ 5δογῆςε οὗ ἢἰ5 ἀδιυρηζοσ, ἢ ἢ βεσνεβ ἴο οχρίδίη ἴῃ6 ΟἰἸοδάϊια 

ΜΟΠΊΘη 5 [εϑεῖνα!." ϑιδάβ ἰηίεβ ἔγοπλ 1τὐ [παῖ [ΘρμΠ4ἢ 45 ἴῃ 6 
λεγος ἐῤοπγηιμς οὗ ἃ ἀδβρίβεα Οἰ]εδάϊτε οδη, οὐ οἣς ποῖ οἵ (}} 
ὈΙοοά. Οο]άζίπεσ ἰγεαῖβ [Θρῃτμδῇ δηά ἢϊβ οἤεγίηρ 85 γταγιῃὶς δὶ. ἢ 

Τῆς οὈϊδοιίοη5 ἴο [6 Ὠἰδιοτίοδὶ σῃπαγαοῖογ οἵ ἴῃς πετο δηά οἵ ἴπε 
τηδίη ἰδαΐιγες οὗ ἴΠ6 ϑδίογυ ἀο ῃοΐ 866 ἴο ὃ6 βυῇηιεοϊθηιγ ννῈ]]} 

ἰουηάεά. ὙΤμαὶ [6 οἰγουτηβίδησθϑ οὐ ἢϊ5 νἱοἴοτίθβ ονεσ ἴπε Ἁτω- 
ΓΠΟὨΪ 65 ΜΟΙΕ ὨΟΐ ΓΕΠΊΘΙΠΊΡΕΓΕα, ΟΥ ἄγε ποῖ πιοσε ζΪγ πατιταϊθὰ 

Βεῖθ, ἀοθβ ποῖ ργζονε ἰῃαΐ ποίπίηρ οἵ [6 βδογί παρρεηβά ; [6 
ταγτμἰοαὶ ἐδαΐαγοβ Ψῃοἢ πᾶν Ὀ6 τοσορη!Ζοα ἴῃ ἴῃ6 δηηιδὶ ο6]6- 

Ὁταϊΐοη οἵ (ῃ6 ψοπηθη οἵ Οἰϊεδά τᾶν δᾶνα αἰϊδομεαά τπετηβοῖνοβ 

ἴο 8ῃ ᾿ιἰδίογίοδὶ Ἔνεηϊ βυοἢ 85 ἰ5 ἤεσε τγεϊδῖθά. ᾧ 

1-8. ΟΡ ΠΔΠΝ᾿ 5 δηἰθοθαθηίδ. --- Τῆς Ὀαϑίαταά βοη οἵ Οἰϊεδά, 
Πα ἰ5 ἀπινδθηῃ ἔτοπῃ ἤοπγα ὉΥ ᾿ιἰβ Ὀτγοίμοτβ, ἀπά ν ἢ ἃ Ὀαηά οἵ ἵτε8 

ΠοΙΏΡΔηϊοἢΒ ᾿ΐνεβ {πε 1Πππὸὶ οὗ ἃ τηδγαυάεσ ἴῃ ἴῃς ἀϊδιπςοῖϊ οἵ ΤΟ. 

ΤῊΣ ἴδοῖβ ἴῃ 115 Ἰηιτοάἀποιίίοη ἀγα ἀγάννῃ ἔγοτῃ ἴῃς ϑδίοσυ, ψῃϊοἢ 
τηυβῖ ἕανα Ὀερυη ὉΥ τε] Πρ νο Πρ τῃδἢ ννᾶ5, ἀπ ρσοῦδὶν ΠΟΥ 

Πε οᾶπιεὲ ἴο Ὀ6 ἰῃ Τοῦ (οἴ. ν.). Τῆς ρεποδίορίςαὶ ποῖος νη οἢ 
τλᾶΚα5 ἢἰπὶ ἃ 5οὴ οἵ Οἰϊεδά (ν..}}) ἰ5 οἰδαυν ποῖ οτίρίηαὶ ; νυ ἰΐ 
ῃδίυγα! ν [4115 ἴπ6 βίοσυ οἵ ἢΪ5 Ἔβχρυϊβδίοῃ Ὁγ ἴῃ6 Ἰεριτἰπηαῖα βοης οὗ 

Οἰεαὰ (ν.2. Ετοπὶ ν. ψα βῃουἹὰ σγδῖμεγ ἰηΐεσ [πὶ ἢ δαά Ῥδεῃ 
Ῥαηϊϑδμεά Ὀγ [π6 ΔυιΠοτγ65, ([ῃ6 εἰάετβ οἵ αἰϊεαά. Α ποῖ υππαΐαγαὶ 

τιϊϑπἀεγβϑιδπαϊηρ οἵ [μ6 ἰδίῖου νεγϑα τᾶ  ἤᾶνε ρίνεη τίβε ἴο ν.Ὁ ἢ, 8 

1, χῤλμιαλ ἠλε αι αι τας ἃ ργέαί τυαγγῇον] 632 τ 8. οἱ. --- 
 τοας δ “οη οὔ α ἀαγίο!Ἵ εἴ. ΑὈΪπλΕΙ ΘΟ ,, 851: οἶδ, ΤῊΣ ὑγαῖτ ΠΊΑΥ 
ΨΕΙΥ ψ 6}] Ὀεϊοηρ ἴο τ[Π6 οτἱρίηδὶ βίοτγ. ἡ ΤὮδ (ΟἹ ]οννηρ ννογάβ, οἢ 

τε σοπίτατυ, σπα αἰ αι ὀςροΐ γεῤλνιαλ, ἈΡ ΘΓ ἴο Ὀδ ἃ πιἰβἰΐεγ- 

Ῥτγεϊαϊίοη οἵ (6 ραϊτγιαὶ δαγδθοῖνα, (ῃ6 (Ἰ]οδαϊία, ἰῃ (ἢ 6 βεῆβε δηά 

ἴοτπι οὗ ἴῃ ᾿ἰδῖθ ρεηβαϊορίοδὶ ϑγϑίθπη ; Οἰϊεαά ἰ5 [ῃ6 πατηὲ οὗ ἃ 

4. ε., Οονιρ., Ῥ. 228 ἴ.; 514., Ο ΡἹΊ. ἰ. Ὁ. 68. 

1 δὲν δηνελος δεὶ ἄεη “ἰεόνἄερη, Ὁ. τ13 ΕἾ, τ Μηγέλοίονν ἀνιοηρ' ἐλε Πἰεόγειυς, 1877, 
Ρ. 96 ἢ, τοφ- ΣΟΙ. Κυε,, Βα., Κις ᾧ Γῇ Βυ., Ρ. 125 ἢ, 

[[ Βυ., 46. Ρ. 125, ἰ5 οὗ με ορίῃίοῃ [ῃδΐ 1}15 α]5ο ἰ5 βεοοῃάδγ. 
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ταρίοη οἵ οὗ [18 ρορυϊδτίοη (5.7), ποῖ οὗ ἃ πιαῃ. Ηνίηρ πιδάε {ἢ 15 
Ὀεσὶπηΐηρ, {πε εἀογ υηάδετβίδηἀβ ᾿Ἐρῃ.Π ἢ ̓ 5 νογάβ ἴο ἴῃ 6 6] 6γ5 οὗ 
Οἰϊεδά ἰῃ ν.ἴ, γώ ἄσυε ἀαίεά »ς απα ἰγίυεη μι ομέ οὗ γι» ,αϊλερς 

ἀσμδε, ἀθὰ ἀξἕς ὀὄγείάγεέπ (οἸδΔηβγαθη) ν., ΠΠτΈγα γ, δηὰ σοπιδίηίηρ ἰΐ 
ΜΠ ν 5 (Ἰερμίμδῇῃ ἃ Ὀαϑίασά), ἱπίογργεῖβ ἴῃς ψῃοὶα βἰϊυδιίοη ἰῃ 
νι: τῆς Ἰερι παῖε βοηβ ἄγονα ουἱ {μεῖς "Περί εἰπχαῖα ΠΑ] Ὀσοῖμετ." 
-- 2. Βεϑίἀδβ Τρθίμδῃ, Οἰϊεαὰ Παα 5οηβ Ὁγ ἢ ΐ5 ἰαυνίι! ψἱέα. ΏΘη 
(ΠΟΥ ζτεν ὑρ, {ΠΕ τονε [ΘρὨῖμδῃ ἀννᾶγ. --- Ζάομ τἀαΐ λαυε πὸ 
ἐπλεγίίαπες ἐπ Ομ» γαδιεγς ἄομδσ, 70» ἡὰάομ αγί ἠὰς τοπ οὗ αποίλεγ 

τυοπαη] 1 ν.ἶν. 5 'χετα δὴ ἰηΐερταὶ ρατὶ οἵ ἴῃς οἷά βίου, δηά ἱπεγείογε 

ἴο θὲ ἰπίογργοῖθα ἢἰβίοσίδιγ, νὰ τηῖρηϊ, ἢ ϑιδάς, τεραγὰ [ερἢ- 
1Π8ἢ 85 ἴῆ6 πη οὗ ἃ (ἱεδάϊϊε εἴδη ψῃΐϊοῃ ἀἰὰ ἠοὶ βἰδηά οἢ δῇ 

640.4] ἐοοἴίηρ ψῖῖῃ (ἢ 6 οἰ ΒΘ 15 οἵ [15 Κίη. Βαϊ 85 ἴῃ πᾶπιῈὲ πονῇθγα 
Οὐσυγα ἰῃ [5 σπαγδοῖοσ, δηα ῃοϊῃϊηρ ἴῃ ἰἢ6 δυθβεαυςηῖὶ 5[ΟΥΥ 

βυρρεβῖβ δηγίπίηρ οὗ ἴῃς Κὶπά, ἴῃς βοϊυτϊίοη δάοριεα δρονε βθδθπιβ 
ΡΓΘΙίδΓΔΌΙα. --- 38. κρλμλαλ Με 7γονι ἀΐς ὀγείλγεη] οἴ, νι; ἐχρεϊ δὰ 
ἔτοτα ἢἰ5 (δι εγ᾽β ἤοι6. --- ΖΦ ἐϊεήσίο ο7 Τοῦ] ν. ὙΤὨς ταεη οὗ 
ΤΟ ἀρρεᾶγ ἴῃ 2 8. τοῦ ὃ διηοηρ ἴῃ ϑυτίδῃ 41}165 οὗ [πε Αταπιοηϊίε5 
ἴῃ {ΠΕ Γ τνὰγ ἢ Πᾶνα, ἴῃ ἰτητηθάϊδϊαε σοπηοχίοη ψὶ ἢ Μαδοῆδῃ ; 

186 58π|6 αἰδβίγιοϊ ἰδ ρετῆδρβ πηβδῃΐϊ ἰῇ 1: Μᾶδςς. 5,5 2 Μδος. 12, 
Ὗνε ἢᾶνα πο οἴδμεσ οἷιιε ἴο ἴῃ βἰϊυδοη οἵ ΤΟ ; ἰΐ νγᾶβ ἀρρΑγε ΠΕ 

ποῖ νΕΙΥ̓ τετηοίς ἔτοτῃ ΟἸ]δα, ργοῦδὶγ ἴο τῇς ΝΕ. --- Ζάεγε εοὐ- 
ζεϊώ ἡ 7εῥλήλαλ τυογίλέσες Μμείριος, ἀπά τυεηί σα (ἢ ἰογαγ5) τοί 

ἀϊίνε] 1ἰϊ, τὐέγε γαζεά Ἰορείλεγ. ὙῊΣ οὐανγεὰ πηϑη παίαγα!ν ἴοοῖκ 
ἴο ἴδε [6 οὗ ἃ ἐγεθδοοῖεσ οὐ ἴῃς ουϊβκίτίβ οὐ τῇς βειοα ἰαπά. 
80 Πανὶ ά ἀϊά πβθῃ σοπιρε] δα ἴο ἤξε ἔτοπι 5401] (τ 5. 2215 2341. 2ς 
4715. ἃς.). Ηΐβ σοπιραηίοηβς πόσε οἵ τῇς 3ᾶπ|Ὲὲ οἷδϑβ; ψ]]ὰ δηὰ 
τεο ΚΙ 655 ἔθ ]]οννβ, 9. ΘΌΟἢ ἃ {Π{π ννὰβ ποῖ βϑϊθετηβα ἀἰβμοηουγδῦῖα. ᾧ 

1. πῦρ"}] Ργοῦδν ἃ ἀεουτίαϊς [Βδορμογῖς δια; οἵ. πιτπο, ὈΝΏΠΟΝ, τος Όν 
52}»7 16] 705. 21 ἀπὰ οἴΐϊεη, οἵ, τ πϑθν 19}; 8ε6 ποῖβ οὔ 4.. Αβ ἴῃ [δε οἂβϑς 

οὔ Βαμα, βαυγ {εν ϑἢ ἱπίεγργεῖςυβ (Υ ἴο βϑοίϊεη ἴῃε νογὰ; 5εἊ θεῖον οὐ υ.3, 
-τ- τῶν] τς ΗΙΡΆ. ἰβ σοτηπιοη ἰῃ Ρ ἀπά (Ὦτ., αἰβο Ὠϊ. 435 2841 (Ὀ]., σεν. Ὁ. τοῦ; 

Ὁχτ., “γον, Ὁ. 127; ΟἸεβεῦγεοδῖ, ΖΑ 7 7. ἱ. Ῥ. 235 [.); οἱάεν νγίϊετβ υδς 

4. 80 βυρπίδητδιγ, Βα. 

ἜΟΕ, ]ο5. τϑδ, ἃ ἴονῃ ἰῃ ἴῃς 1, ον]απὰς οὗ υάδῃ; ΡΒ ΠΔἢ-Ἔἰ ἰπ Ζεθυϊυῃ, 
705. 19.4. 

ΤΟΙ, οἵ τ1λὲ ἀτεεκϑ, Τῆυς,, ἱ, 5; Οεττηδηβ, (ας5., ὁ... νἱ. 23, [«δἰτοοίηΐα πιὰ πὶ 
δαῦθεηὶ ἱπξιηλίαπι, αιδὲ Ἔχίγα ἤπε5 ουὐυϑαᾳὰς οἰνίατἷ5 απ, ΤΏΔΕ ςεηιἰϊπιεηῖβ οὗ ἴδ 6 
ΤΑΝ ΟὨ [ἢ 5 ϑυὈ)εοὶ ἅτ νν6}} ζονῃ. 
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ἴὰς Καὶ Ῥοῖδ ἱπ ἴῃς βεῆβϑε “Ῥερεῖ᾽ δπὰ “θεαγι᾽ Τῆς οἷαυβε δἴίδομες νεῦ 
Δ αγΪγ ἴο ἴῃς ῥγοοςάϊηρ: (δα πιακεβ ἃ δεῖϊϊζες οοππεχίοῃ, ἢ ἐγέννησεν τῷ 
Γαλααδ (Β᾽), οἵ καὶ ἔτεκεν τῷ Γ΄. (ΑΡΥΩΜΟΥ; θὲ ψε 5βουϊὰ Βασάὶγ ἴαῖκε τὶς 
ἔος ἴῃς οτὶρίπαὶ τεδάϊηρ (Οἰς3.). --- ὅττι Ὁ] Νὰ. 18 (3) 705. 195 (Ἴ.)03) 

Να. 32}9 (ΓΝ). --τ ΤΙΝ ΠΦΚΝ] ε (ἢγ. 22, ὍΤΏς νοζὰ ἀοεβ ποῖ πιεᾶῃ 4ε7ερυ ἑν 
ΟἨἩΜΙ-οΝ,, οἱ. θὲ. 2957 7ετ. 2225), 511}} 1ε55, οὔγ αρμοΐίλεγ ἐγἐόε (τα Ὀϊἰοαὶ ἰηΐοτ- 
Ῥτεϊδιίοι ἴῃ Κὶ.); ποῖ ἀοθβ ἰἴξ εοαββαυν σοπποῖς ἱῃξετι ᾿ΟΥΥ. --- 8, 20 γΝ7 
ἴῃ 2 8. τοδϑ της νεγβίομβ ἴακε 29 ΨῸῚΝ 88 ἃ ὑὕσορεσ πδίης; οἵ, ΚΙοβίετι. (Κίηρ 
οἵ Μδβδοῆδῃ)." [ἢ 2:7. δλεῤεξίλ, νὶ. 1, ἴο]. 365 [με τερίοῃ οἵ Τοῦ ἴο νυμὶς ἢ ΠερὮἢ- 

ἴδῃ} Πεὰ ἰ5 βαϊὰ ἴο ἤανὲ ὕεεπ νῦρο; Νεῦραυον (Οόορ. ἀπε Τ᾽ αὐνεια, Ρ. 239) 
ἰάεπιβεβ (Πἷ5 ψ τ Ὡ τὰς Ηἱρροβ οὗ ]οβερδυβ (νέα, ὅς ὃ 349), ἰῃ ἴῃς Πεοδρο]ὶς. ἢ 

5. Μετ! δάορίβ τηϊ}8 σοπιθίπαίίοα; μὲ ἰξ τεϑῖβ, 50 ἔδσ ἂἃβ ἴῃε Ταϊπλυὰ ἱ5 

οοποεγπαά, οἱ ἃ ΥΕΙΥ ἴπβεουτζε Ὀαβὶ8. (ες αἷΞο Μύμϊδα ἴῃ ΚΙ. ,47}71.8., 1.ν.} 

4-11. Ὑγεη ννὰσ Ὀγεδκβ οὖ ψἱτὰ ἴῃς ΑἸηπηοηΐῖ65, ἴῃς 5μ εἰ Κἢ 5 
οἵ αἰεδὰ ρὸ δἴεσ Τερῃιμαῇ, πὰ θεῷ ᾿ἰπὶ ἴο ἴᾶκε σοτητηδηα ἰῇ 
16 ννγὰσ. Ηδ δὄχργεββθβ ἢΪ5 βυγρτγίβα [πδΐ ἴῃ {Πεὶσ βίγαϊ [5 ἴμ6γ βΒῃουϊὰ 

βεεὶς ἴῃς δά οἵ ἴῃ πιδῃ βοπὶ ΤΠΕΥ Πᾶνε ἀτίνεη ἰηῖο ἐχὶϊθ. ὙΠΘΥ 

Ῥτογηἶβα ἴπαϊ ἢς 5181] τεϊδϊῃ ἢἷβ βονεσ δηὰ Ὀὲ ῃεδά οἵ 8}} ἴῃς 
ἱμῃδθιϊδηῖς οἵ αἰϊεαά. τῦροη ἴπεβε ἰεσὰβ ἢς τεϊυγης ΜΠ ΠΟΤᾺ 
Δηά ἰ8 ῥγοοϊαϊπηθ σοτηπηδηάοσ δηά οἢϊεῖ, --- 4. ΤῊ νεσβα 566 Π}5 

βυροτήυουβ δεβίας νιδλ, δῃά ἰ5 οὐττοὰ ὉΥ βοῖῃηες Οτεεῖκ τηδηυ- 

βοσὶρῖβ ; ϑίυογ αιθβίοης 115 σϑηυεηθβ8. ΟΥ̓ ἴδε ἴνο, πονανεγ, 

τ 5 Ῥρεσῆαρϑ τηοσγε [ἰκεὶγ [ῃδΐ νι νγὰβ ἰηβετίθα ΌΥῪ ἴῃ6 δἀϊίογ. -- 
Αγ α ἥἴρις)] ῥευῆδρβ νγὲ 5ῃουά ἱηιεγρτεῖ, δε ἃ γεαγ; οἴ, “λα 
)εαν, τοῦ. ὙΠΕΥ ονεῖταη ἴῃς [5γαθὶ ἴε8 υηγαβίϑιεὰ τῇς ἢγβθὶ Ὑεᾶγ, 

Ῥυαΐϊ τῇ6 ποχί βθάβοῃ, ἤθη ΠΥ ἀραίη ἱηναάεα (6 σουηΐτγ, ἴπ 6 
6] άδτβ βυπηηοηθα Τερῃτῃαῇ. --- Ζήᾷς “4“»ινιοπί 5} ἃ ῬΘΟΡΙῈ οἰ Βα Ὺ 

ακίῃ ἴο ἴῃε Μοδθίϊεβ, ἴο νἤομι [ΠῸΥ βεε ἴο ὕᾶνε 5βἰοοὰ ἴῃ ἃ 
τοϊατίοη βουλοννῃδὶ βἰγταασ ἴο τῃαὶ οὗ Εάοηλ ἴο ἰϑγαεὶ. ΤΏΕΥ ἰΑΥ 

ἴο ἴπε ποτίῃεαβι οὔ Μοδῦ, δηὰ δαϑὶ οἵ ἴπε [βγδοὶϊε βες Π]επγθηῖβ, 

οἡ ἴπε Ῥογάεγ οὗ ἴῃε ἀεβετῖ. ὙΠοὶγ ῥτποὶραὶ οἰ γᾶ ἈΔΌΌΔἢ οἵ 
ἴπε Ατηπιοηϊῖοβ (Ἀτωτμδη), οἡ ἴῃ ὕρρεὲσ 1 οΚ. [π ἴῃς ἐεγη]ς 
τερίοη δάϊαοθηϊς ἴο [18 οἷν ἴΠΕΥῪ ῬτοΌΔΟΪΥ δαιὶγ βαιά ἄονπ ἴο 
δετιουϊατα, Ὀαϊ τ[ΠῈ ρτεαὶ Ὀοὰγ οὗἩ ἴῃς {πε 5βθτηβ ἴο ἢᾶνε αἰννανβ8 

τεπηδἰηεα δἱ Ἰεαβὲ βεπιὶ-ποπηδάϊς. Τμαὶ ΤΠῸῪ ρεσ ας !ν Παττίά 
1Π6ῖγ Ι5γδο! τα πεϊσῃθουτα δηὰ ᾿ἰπεὰ τῃεὶγ οδίτς, 15 ον τμᾶὶ ἴῃς 

ΦΊη {πε ραγα] οὶ στ ΟὮγ. 19 5 16 Ὡδπὶς ἰ5 ογἱτδά, 
τη τῃε 5ἰῖε οἱ Ηἰρροβ 5ε6 ϑοδυπιδοῦςγ, ΖΩ͂. ἰχ. τ886, Ῥ. 33 ω 3.9 μ 

Οἰεσπτοοηί-Οδηηςδυ, ΡῈ. φμ. δί,, 1887, Ρ. 36-38. 
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Βεάανίη δἱοηρ ἴπ6 πιδγρίῃ οὗ τε ϑυγίδῃ ἀεβεσὶ πᾶνε αἰνγᾶγβ ἀοῃθ. 
Νοῖ 5εἸάοπι {ποὶγ ἰηναϑίοηβ μδὰ ἃ τῆογε β3δτοῦβ σμαγαοῖθσ. Αἢ 
Απηηοηϊϊε δίίδοκ οὐ 74 υε5}- ] δα ννὰ5 [ῃε οοοδβίοη ψῃϊοῃ πὰς 
5418] Κίηρ (1 5. 1115); Πανὶ ναρεά δὴ ει Ὀἰτεσθ ννὰσ ἀραϊηβῖ ἴΠ 6 τὰ 
(2 8. το-12). --- ὅ. ὅεεὲ. ἀῦονε οἡ ν.". --- Ζῆς Ἄἀΐεγς οΓ Οἱ ξαά 
ν.δλ 1. οὗ, 8.6. τῆς. Ποαάς οἵ τῆς ἔδγλεβ δηά οἰδηβ; σῇ ἃ 
τηοάογῃ ψοσζά, [ῃ6 βῃεικῃβ. Οσώξασ ἰ5α οἴξῃ υϑεὰ ἴοσ ἴῃ ψῃο]ς 

ΤΟΙΤΙΟΥΥ οσσυρίοαά Ὀγ Ιβγαθὶ δαϑδὶ οἵ ἴθ Τογάδῃ, ἃ5 (δηδδῃ ἴοσ 
1ποῖσγ ροββαβϑίοηβ οἡ ἴἢβ ψεβϑί οἵ ἴῃ τῖνεσ. ΤῊΪ5 τειτίϊοτγ, Ψῃοβα 
δίχα! Ὀουηάατίθ5 ἄγε ἴῃ6 Ὑδγηῦκ οἡ ἴῃ ποιῇ δηά ἡ δαν Μούιο 

(Ασμοη) οὐ ἴδε βου, ἰ5 αἰνίἀδἃ ὉΥῪ ἴῃῇ6ε Ζεγαᾶ (14 ὉὉοΚ) ἱἰῃμῖο 
ὕνο ρᾶγῖβ, ἴὴε ποσίμεγη οἵ ψῃῖο ἢ ἰ5 πον οΔ]]εα ἄεδεὶ ᾿Αὐαη, τῃ 6 

βουίθοσγῃ, ἴῃ6 Βεϊαᾶ. [Ιἱ 15 ἴῃ ἰαῖῖεγ νῃϊοἢ ἰ5 ἴῃ6 βοθῆβ οὗ οὔὐγ 

βίοιγ." ---θ. Οὐσις το μα ανπαά ὅς ον εορρπαηας᾽7} δῃ ΘΧΙΓΔΟΥ- 
αἴπαυυ δυϊῃοσίγ, ἃ κίηα οὗ ἀϊοϊδιουβῃϊρ, ἰ5 τηθδηῖ ; 8566 ποῖδ. -- 

Ἴ. 7ερμίμαῃ ὄχργεβϑαβ ἢἰβ βυγργίβε ἱμαῖ, δε ἴπ6 ψὰὺ ἴΠΕῪ Παά 
ττεαϊεὰ ἢίηι, ἴΠΕΥ 5μου ἃ σοπιε ἴο Ὠΐῃλ ἴογ μ6]Ρ ἴῃ τη εἰς βισαὶῖβ. ---- 

“44γε πού γος 16 μιόπ αὶ λαϊκα πῖϑ, απ α ἐαῤοῤία νὶς 7γοϑὴ 921} 

“αμἝἔορς ἀοδε 77] ποῖ ΟὨΪγ ἴτοπὶ [ῃ6 ἤουδβ6, Ὀυϊ ἔτοπῃ [ἢ6 ἰδ] ; 

τολκίηρ ἢ ἃ {Π|06 1655 τᾶη, Μιμουϊ τὶρῃῖ5 οὐ ῥσοϊθοιϊίοη. [Ι͂ἢ 

ΒΌΘΝ ἃ βἴαϊε οἵ βοοϊεῖγ, ἐχρυ ϊβίοη ἔγοπι ἴῃς οἰδὴ ἰβ8 ἴΔγ πιοσθ, [ἢ 

Ῥδηϊϑῃμηθηΐ ; ἃ πηᾶῖκοβ ἃ τδη δὴ οὐϊοαδὶ ἀηᾶ 8ῃ ουὶαν. ΤΠῈ 

7αβᾶος οτ ἰη͵υβιῖςα οἵ 5 Ὀδηβῃιηθηΐ ἰ5 ποῖ τηοοϊδά ; 7 ΠΟΥ Πᾶνα, 

ἴῃ ΔΩΥ οᾶ56, ΠΟ ζϑάβοῃ ἴο ὄχρβοῖ Πεῖρ ἔτοπι ἢΐηι. ---- 8. Ζἤσεγφζογε 

τῦό ἦαυε ποῖν γεἠμγησα 19 Τ1146] ἴῃ6 ῥαγίίο]α τεΐδσβ, ποῖ ἴο ἴδμε ἰδϑὶ 
ψογὰβ οἵ Τερῃιπμδῇῃ (Ὀεσαιβα γα ἅγα ἴῃ βίγαϊῖ5), Ὀυχϊ ἴο ἢΐ5 ἢγϑβῖ 
ααεβιίοη : Βεοδυβα νὰ αἰά Ὀαηϊβῃ ἴπεε, 6 ἤᾶνθ ἢονν βου ρῃϊ ἴῃ6 8 
ουῦ ἴο ὈπΠηρ ἴπεε ὈΔΟΚ. ---- δὸ σὺ τοί ᾿ς ἀπά ράέ τοί ἐδέ 
Αγ»νινιομίέος, απαᾶ ἕλοι τἀλαΐ ὅς οἱ εὐΐφί, ευεη 97 αὐ {16 ἱκπλαό- 

ἑαηπδ οΓ Οἰμαα] τοῖδ, ϑιοῃ ἃ βθηΐθῃος ΤΩΔῪ 85οὸ 6 οοῃοείνοά 

85 σοῃάϊοηδὶ : 1{ ἴῃου τὴ σο... ἴῇου 5410 6, το. ; Ὀαϊ ἰξ 15 ἃ 

ταϊβίακε ἴο τερασγά 1ἢ}15 45 ἃ ἴοιτη οἵ ἴῃε Ηδῦτεν σοηαϊ τομαὶ 56ῃ- 

ἴδηςε. ---9. Ηε τερεαῖβ {πεῖς ῥσοροβιτίοη, ἴμαΐ ἴἤετα πλᾶῪ 6 ΠΟ 

Τοἰϑυῃἀουβιδηαίηρ. ---- 77 γος ἑαξε 9 ὀσεξ Ὁ ρλέ εὐὐτὰ “ἦς “1 γε»ο᾽ι- 

ΦΟη Οἰϊεαά, 5ε6α Βυγοκμαγάϊ, ϑυγέα, Ρ. 347-372; Ὑτϑίγαπι, ζαμαὶ οὔ 7: γαεί, 
«ἢ. 22, 23; Μειη!, Ξατὶ ο7 ἐλ ογάαπ, 1881; Οοηάοτ, “γείά απά ήοαδ, 1883; 

58}. Μεριοῖγ:, ἱ, τϑ8ο; Ο. Α. ϑιαῃ, “71:2, Οτορν., Ὁ. 517-ποο; 2.3, 5.ν. 
1 (ες. 
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ἐς, απ γαλενεά γίνες ἑλεν οὐ ὀξγογε σις, 7 «λαδὶ ὅς γον ἐλ} 

1 15 ὈΠΠΘΟΟΘΒΆΤΥ ἴο γίνε ἴπΠ6 ψΟΣ5. δὴ ἰηιϊεσσγοραΐοσυ ἰηβεοίίοη. --- 
10. γαλευεὰ τἀαΐ δε α τοίΐζιεος ὀείζυεεη “51 5}.8}} ἤδᾶσ ἀπά ἴακε 
ποῖε οὗ ἴῃς νογάβ ψῃϊοῃ ἤν ραββθά Ὀεϊνεθη υϑ; οἵ, αδη. 21, 

Υ δῆ ἢ 5}4}} Κααρ ναΐϊοῃ Ὀεΐνεθη 8, ἤθη ΜῈ ἃγὲ ουΐ οὗ δδο ἢ 

ΟἴΠεΓ᾽ 5 5ἰρῃϊ. ---- ΖΑ“: τοὸ τοῖν ὧο γἼμ57 ας “άοω «αγέ57} Ἰἴτ. 7 τοῦ ἐἷρ 
ποί ὅθ, ἴ6 υαδ8] ἴογιαὰ οἱ δβῆηττηδῖῖνε οαΐῃ ΟΥ̓ Δββθνθσδίίοη. --- 
11. Τερῃίμδῃ σοῖς νὰ το πὶ, δηά τε Ρεορὶα δοοϊαίπι ᾿ἷπὶ οἰϊοῖ 
δηᾷ ἀἰϊοϊαῖογ ; οἵ. 95. 80 840} ἰ5. δοοϊαἰηπηεα Κίηρ ὈΥ 411 ἴῃ 6 ρεορὶἊς 

αἵ ΟἸ]ραὶ (1 8. 11); Βαβοθοατη γοεὲβ ἴο ϑῇεομεῃ ἴο δε πιδάς 
Κίηρ ὈΥ 411 Ιϑγδεὶ (1 Κ. 12}; εσοδοδῆλ ἰβ τηδάβ Κίηῃρ ἴμεσα ὉῪ 
ἴῆ6 ποηίποτη ὑπῦε8 (1 Κ. 125); οἵ, αἷἰϑο τ Κ. τ (Αἀοηϊαῃ), 
ν 5.5. (ϑοϊοπιου). [{ πᾶ Ὀθθῃ ββῃθσγαι]ν ἱπέοσγεα ἔτοπι ν."}Ὁ, ἰπ' οοῃ- 
παχίοη ψῖῃ τοῦ, τῃαὶ Τρ μι μδἢ τνὰ5 δοοϊαϊπηεὰ αἱ Μίζραῃ. ΤῊΪβ 15 

ἴῃ 1156} ΠΙΡΉΏΪΥ Ρτγο 80 ]6 ; της ΟἸ]εδάϊτε5 νου παίαγα! ν ἀβϑθιαῦ ]α 
ἴογ ἴῃε ρυγροβὲ δὲ {πεὶγ ῥτίηςῖραὶ μοϊγ-ρίδος (οἷ. 9 τ 8. 1ττἷὃ 
1 Κι τὴ 8 12] ἄς.). Βαϊῖ τοῦ 5 ρατὶ οἵ ἴῃς βἀϊϊοτ᾽5 ἱπισοἀυςοη, 
δὰ 11} 15 τηϊβρίδοβὰ ; ἰὶ οτ ρίπδ!]γ βἰοοά ἰῃ οἰοβε οοπῃδχίοη συ ἢ 
να ἄοπὶ ψηϊοἢ ἰξ Πα5 Ὀεθη βεραγαῖθα Ὀγ ἴῃ ἱπιογροϊδιίοη οἵ ν.) 3, 

Δηα οοβεσ ἐχδηηϊηδίίοη βἤονβ [Πδὲ ἰἴ8 Ῥγορδῦ ρίδος ἰ5 αἴϊεσ νι, 
ποῖ Ὀαίοτε ν.; 566 θεῖον. --- κρλμλαλ μἠεγεα αὐ ἀΐς τυογεῖς ὀφίογε 
γαλευεὰ αἱ ΜπΙΕαῤαλ] αἱ ἴμε ΠΟΙ ρίαςς, Ὀείοσε ἰἢ6 5ἴεϊς, δ]ἴᾶσ, οἵὕ 
ἰάοἹ], ἴῃ νοι [μ6 ἀοΠὙ νγαβ Ὀε]ανεά το ἄννε]], οσ ψμΐο 5γιιθο Ζοά 
ἢΪβ ῥρσεβεῆοα ; οἵ τ 8. τ (66) 15. 19.) το" 115 χς 8.2 5, κὃ χἹιῦ 65." 
2 Κὶ 193. [πῃ ἴδε ρῥγεβεηῖ οοηΐεχὶ ἴῃς νογάβ οϑῇ ΟἿΪγ τηδδῃ, ἢ 

τερβαϊεά Ὀείοσγε Ὑδηνθῃ ψηδὶ ἢς ἢδά 5αἰά ἴο ἴῃς οἰάοτβ οἵ Οἰϊδδά 

τ Πεὴ [ΠΘΥ σΑΓΩ6 ἴο 50] [οἱξ ἢϊ5 αἱά (ν.3)." Τῇε οηἱγ οὐ]εοῖ ἴῃ βυοῇ 
ἃ τορϑιτοη νου] Ὀ6 ἴο Ὀἰηά ἴπεπὶ ὉΥ ἃ τεϊρίουβ βδποίίοη ἴο βαρ 
{Πεῖγ ργοηλίβα; Ὀὰῖ ἴῃ ἴῃδϊ οα56 6 πγιβῖ να πηδάδ {ΠῈΠ| 50] ΘΓΏΉΪΥ 

τερϑαῖ {Πεὶγ ρ]εάρε (ν.5 3), ἢϊ5. νγογάβ. νψουἹὰ ποῖ μοϊὰ τῃδτὶ ; δηά, 
[απ ῃασπιογθ, [Π6 ῥσογημῖβε οἵ ἴπε εἰάετβ δὰ αἰγεδάν Ὀεεὴ {1 6]16ὰ 
ὉγῪ τῆε ρεβορὶβε (ν.}}5). Οη ἴδε οἴου μβαηά, ἴῃς βἰδίθιηθηΐ ἰ8 ρετῖ- 
ποηῖ, ᾿{ ἰμάδεά ἴξ ἰβ ποῖ ἰπά ἰβρθηβαῦὶο, ἴῃ ἴῃ δοοουηΐ οὗ [ερἢ- 

1Π4} 5 νον, ν Ὁ οὗ, νι 85, 566 ζυσῖμοσ οἡ ν. δ, --- “διίφῥαἀ 5 ποῖ 

ΜίΖραι ἰῃ Βεηϊατηΐη (705. 185 70. 20 21 1 8. 7 τοῦ Νδϑἢ. 47 

4 διυά. [1 15 παγάϊγ ρεστηϊβϑί Ὁ]ς ἴὸ βΞἰγεῖο!: ἴῃς ᾿γογὰβ ἴο φονοσ ἃ]} ("αἱ βαὰ ραϑβεά 
Ῥεΐνεεη Πίηι δηὰ [μς εἰάετς (ΒΔ.). 
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ἄς.)," Ὀυϊ ΜίΖζραῇ ἰῃ Οἰϊεαά (ν.5 οἴ, ν.9 Ηοϑβ. κ᾿). Τῆε 5:16 πια5 
ποῖ Ὀεδῃ τεοονεχζαά ; ἰῃ ΟἿΓ 5ἴοσυ μὰ τηϊρῆϊ τη Κ οὗ ὅεθεὶ Οϑ}α', 

ΔῊ ΠοὺΣ πογίῃ οἵ 658-841}, ἔσο ψνοβα δυσγητηΐ ἴῃ6 νίαν ἴάΚα5 ἰῇ ἃ 

ἰατρα ρατί οἵ Ῥαϊβϑέϊῃβ. 

4. Τῇε νεῖβε ἰ5 ἰδοϊκίῃρ ἱπ ΘΒΝ; ἰξ 15 ἑουηὰ ἴῃ 4}} οἵπεσ τεοεηβίοῃβ οἵ 
δηὰ ἴῃ 411 τῆς οἵδπες νεγβϑίοῃβ. Τῆς οπιἰββίοηῃ τῇὰῦ Ὅς ἀπε ἴο ποπιοεοϊεϊευΐοη; 

οΥ, 1685 ᾿Πκεῖγ, ἰο ἴῃς βᾶπὶς ἐεεϊϊηρν οὗ ἴδε τεἀυπάδπου οἵ ἴῃε νεῦβε νυ ἢ Πα5 

Ἰεὰ ]εζοπις ἴο οοπάδηβε ἴῃ ἰγϑηβί δίίοη. ---- Ὁ Ὁ. αγῶογ ἃ ἐΐριθ, 145 τεὶ 705. 231 

Ὁ Ὁ Ὁ, ἤει ἃ ἰοὴρ {ἰπηε; οὐ, αγῶορ α γέαῦ,; 866 Ὀεῖον ν."0. ---Οἡ ἴῃς 

᾿Απιπιοηΐϊεβ 8εε ϑίδάς, Ο ΚἹ1 ἱ. ρ. 120; Εἰ. 1}78., δ 83,, 5.ν.--- δ. π2ο2 »Ρ1] 

οἵ. Νὰ, 22 (Μἰἀΐαη) 227 (Μοδθλ) 1 5. 48 (15Ξδε}) ἃς. ΕἸάετξ οἵ ἃ οἰϊγν, 7υὰ. 816 
1 5. 118; οὗ, Ὄπ ΣΡΙ ἔτεα. ἴῃ ἈὨῖ. --- 6. γγ07} νιὐϊ; βυποῆγπι οὗ να ΜΙ. 31:9; 

Ἰοἰπεά τὴτῃ τοῦ ἀπὰ ὕϑὸ Ῥχσον. 67; σοπιπιαπάετ οἵ ἴγοορβ 708. 103}; ἀϊοϊδῖος 
15. 357, οἵ, αἶδο 15. 110 228 Ὁ 8. 1118, -- 8. 1357 ἴδετε 5 πὸ οοοαβίοῃ ίοσ ἀερατί- 
ἐπ ἔτοπι {πε ογαϊπαῦν πιεαπίπρ οἵ ἴδε ρατγίϊοϊς. [ἢ 7εγ. 532, βοτηεϊίπιεβ δἀἀυςεὰ 
ἔοτ ἴῃε βεῆβε " πενεγίῃεῖεβδ, ποῖ Πδιδηαΐηρ, ἴῃς 51. Ῥεϊεγβθυτρ οοάεχ τεδὰβ 

135; ἴδε οἴδετ ἐχχ. οἰϊδεὰ ἱπ Νοϊἀΐυβ ἀο ποὶ βυρροτί ἴδε πιεδηΐηρ ]]ερεά. --- 

Γ25.}] Ῥετί. ἰπ δὴ υὑγρεηΐ επίγεαίγ; Ὀγδ, ὃ 119 δ; ἐοἰἰοννεὰ ὈΥ ἴνο οἴδες 

οοπβεο. ρετῆϊ --- 9. ΤῊς ρῥτοῖαϑίβ ψἱἢ ἃ Ρῖορ., 916 οὗ. δ ἀῃὰ ποῖε ἴδεζα; 

Ετϊεάτίςι, Οσκαἰϊδοραίῶέχο, Ρ. 16. Ὑὴε ἀροάοπὶβ Ὀερίπβ, ποὶ νυ 1.2) (Ὀτδ, 

8.137 α): “ΙΓ γοὺυ ἂτὲ σοίπῷ ἴο ὑτίηρ πιὸ Ὀδοῖ..... Ὑδῆν ἢ ν"}}} ἀεἰίνετς ἴΠοτὰ 

ἀρ,᾿ θυΐ πλὴν 2 Ν. τοὶ], Δηέεραλ. Ἑτοτὰ 705. 1.335, που σ ΠΕ Βδιηδῖῃ- 

ταϊζρεἢ, ἰξ 15 ἰγεαυεμῖν ἱπέεσγεα ἴμαὶ ΜΙΖρδἢ οὗ Οἰϊεδὰ ἰ5 ἴπε βαπιὲ σὰ 
Ἑαπιοῖῃ-οἰϊεδὰ (1 Κ. 418), ψΨΪΟἢ νγᾶ5 ἴμε βεαῖ οἵ δὴ δηοίεηϊ βαποίαδτγυ (05. 205 
Ἀι. 448), δῃὰ ἃ βίτοης ρίδος οἵ ρτεαὶ ἱπιροτίδπος ἴῃ ἴῃς ϑγγίδῃ νναῖβ (1 Κὶ. 2238. 
2Κ. 838 ο1Δ.), Αρςοοταϊΐπρ ἴο Ευβεῦ. (0.53, 28791)» ΚΔπιοῖἢ ννα8 ἃ υἱ]αρε 15 πὶ. 

Υ. οἵ Ῥμ δά εὶρμΐα (᾿Απιπιᾶπ), ρεῦῆαρβ πε τηοάδγῃ 65-58}:. Βυῖΐ Βαπιδῃ δπὰ 
Μίζρδῃ (Μί:ρε) αγὲ Ὀοῖῃ συπιποῃ πᾶῆιε8, δηὰ ἴῃς Βδπιοῖῃ οὗ ἴπε Κίηρϑ 

Τταυβῖ ἢᾶνς Ὀεεπ τυ οἢ ἰαγῖμεσ πούῖῃ. ὃ Τῆς ἔογπι ποσς [1] [05. 118 1335, σϑίτ, 
704. εα3ϑνιο. 5. 228, ΔΝ Παΐ πᾶν Ὀς {πε γεάβοπ οἵ [μΐ5 νατίδιίοη ἰπ ργοπυποία- 
ἴίοῃ ἰ5 ποῖ εἰεᾶσ. Τῆς ἔεπι. οβῖσ. ἀοεβ ποῖ οσουζ, Ὀὰϊ νγὰὲ δᾶνε ἴδε Ἰοσαῖϊνε 

ΠΓΡΥΌΠ, 

12-28. Τη0 [619 οὗ Ιδγ80] ἴπ ΟἹ]θδὰ. --- ΤΙἐρμίμδἢ ἀεπιδηὰβ 
τῆς τεάβοῃ οἵ ἴῃς ΑἸητηοηϊΐϊε ἰηναβίοη ; ἴῃ Κίῃρ τερ!!ε5 ἴῃς ἢδ 
ΤΊΔΚΟ5 ΑΓ ἴο Τϑοονεσ ἴἢς τεττοτυ Ὀεϊννεθη ἴῃς [Δ ΌΡΟΚ δηὰ ἴα 

Ατηοη, ψῃϊοἢ Ιβγαεὶ, ἤθη ἰἴ σάπια ἃρ ἔτοαλ Ἐργρῖ, ἴοοῖκ ἔγοιῃ 

Δηγοῃ, πὰ σοηοϊἀθ5. ψἱῃ ἃ ἀεδηλδηά ἴογ ἰῖ5 βυσγθηάεγ (ν.}2:). 

5 Ἐεϊαπά, ὅτονο, 8]., ἰγαπβροτῖ 1ῃε Μίζρδῃ οἵ [υἀ. 20, ῶσ ἴο Οἰϊεδά ; 5ες ἴῃεσε. 
ἢ 5ὲες Βυτοκβατγαῖ, δνγία, Ὁ. 353 ἴ.; Βᾶἀδ., Ρ. 18ο. Σ δὶ οἱ. οπιῖί ν.ὅβ, 
ᾧ Μὲ 5ῃου!ά παίυγα!γ Ἰοοῖ ἴογ ἴῃς Μίσραῃ: οἵ Οδη. 3199 ου (ἢς Αταπιβεδῃ 

ττοπίΐεσ, ἰπ ποσίδεσγῃ Οἰϊεαά. 

υ 
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7ερδιμδῇῃ ἀδηΐεϑβ ἴῃς οἰαίτι οὗ [6 Αὐμτηοηΐτε5 ἴο [5 τερίοῃ : [β:δοὶ 
ἴοοκΚ πο ἰαπά ἔτοπη Μοδὺ οἵ Ατηπιοη ; οἡ ἴϊμ σοῃίγαγυ, ἰΐ βοσυρα- 

Ἰουϑὶν γτεβρεοϊβα τῆς τίρῃῖβ οἵ Εἄοτῃ δηά Μοδὺ ; ψἤδη ἀεηϊεά ἃ 
Ραββᾶρε ἴπσουρῃ ἴποβα σουηίτίθβ, ἴἃ της ἃ ἰοὴρ οἰγουϊ ἴο ἴῃς 

εαϑῖ, ἀνοϊάἀϊηρ τἴΠθτὴ δ᾽ορείμεσ, δηὰ ἤσνοσ ογοββαά ἴῃἢ6 Ατηοῃ, ἴῃς 

Ῥοτάεσ οἵ Μοδὺ (ν...}8). Βυῖ ψββη ϑίμβοη, ἴς Ατηοηϊε Κίηρ οὗ 
Ηδβῆροη, τεΐιϑεα τἢδπὶ ἰταηβὶῖ, ἴμεν ἱηνδάεαά δηαὰ σοπαμπεγεά ἢΐβ 

Κίηράοπι, ψῃϊο ἢ εχίθπάθα ἔτοσὰ ἴῃ6 Δ ΌΌοκΚ ἴοὸ ἴπ6 Ατποη, ἀπά 
ἔτοπι ἴῃ εαϑίεσγη ἀββεγῖ ἴο ἴῃ ]ογσγάδηῃ. Υ̓μβαῖ Ὁμπεπιοϑῇ [85 ρίνθη 

ἴο ἢϊ5 Ρεορὶβ [ΠΟΥ ΡΟβ56855 ὈΥ σίρῃϊ; 588] ἢ85 ἴῃ βδᾶπιῈ {Π|6 ἴο 
πε Ιδηάβ ψῃϊοῦ Ὑδῆνει ἢδ5 ρίνθῃ ἴῃεπὶ ὉΥ οοπαμπαβί (ν..5.3). 
Τῆς οἰαὶπι ποῦν δεῖ ὕΡ 185 ἃ ὨΘῊ ΟΠΘ: Βαΐδακ, ψῆο ννὰβ Κίηρ οὗ 

Μοδαὺ ψἤδη [βγα6] οοσιρίεα [15 τεορίοη, ἀϊά ποῖ αϑβοτῖ ἢϊ5 {Π|6 
ἴο 1 ΌΥ φοίηρ ἴο ψγὰῦ ψΠῊ [Πα ; ἔοσ ἴὔτεθ υηάγεα γεαῖβ [5γδ6] 
8α5 ἀνεὶς ἀππηοϊεβίε ἃ ἴῃ Ηδβηροη ἂπά τἢς οἴμοσ οἰτε5 ψῃϊ ἢ 
ΑτἸηποη ΠΟΥ οἰαἰπιβ. ΤῊΣ ντοηρ 5 ΨΏΟΙΥ οἡ ἴῃ 546 οὗ ἴῃς 
ἰηνδάεσ. ΥὙδῆνεῃβΒ 5141} ἀδοϊάς Ὀείννεεη πε (ν.. 5). Τῆς 
τεργεβεηϊδίίοηβ οὗ [Θρῃτμδ} 5 διῃραββαοῖθ ἃσὸ υπῃδοάεά, ἴῃ68 
βρὶπιὶ οὗ Υαμνγα (Ὀ4ἴ1}16 ἔὰΓΥ) σοπλεβ ὕὑροὴ ἢίηπι, ἀῃα ἢδθ ρᾶ5565 

ονοῦ ἴο ἤρμι νὰ τῃ6 ΑἸαπιοηῖίε5 (ν.33)). ---- Οἡ 186 ἱῃιτετροϊδἤοῃ, 
8566 ἅδονε, Ρ. 283. 

12. Τερμτῃαῃ ἀεπηδπάβ οὗ ἴῃς Κίηρ ψῆμαὶ σἰσῃς ἴῃς Απιπιοηίτε5 
Βᾶνε ἴο ἰηναάε 1Πε τεστίουυ οὗ [5γδεὶ. --- λα ἀστῦε 7 1ο ἀο τοῦὰ 
4446] 2 Κι. 3.8 ἄς. ; ψμαῖ ἰ5 ἴῃεστα εϊνθεῃ ἃ5 ἴο 511} [15 τνὰτ ὃ 

Τῆς ᾳυδβίίοη ἰ5 ἀϑκβα οτηἱγ ἴο ρῖνε οοοδϑβίοῃ ἴο ἴῃς [Ο]]οννηρ; Ὠἰπῖοτ- 
ἴοα] ἀϊδαυϊϑοη. 17] ἰ8 τεϑ}Ὺ βγαθὶ, ἃ5 ἴῃ ν., ποὶ Τερῃιῃ δῇ. ---- 
18. ΤῊςε Κίηρ δηβινεῖβ ἴῃαϊ [5γ86] Πδά (ἈΚεη ροββοϑββίοῃ οἵ ἰδηά3 
δεϊοηρίπρ ἴο Απητηοη. --- γον 26 Αγποη το τὴς γαῤῥοξ, «πα 10 
“6 νααη} ἴῃ (δυτΟΥΥ ἴῃ αἰβραῖϊθ ψὰ5 Ὀουπάδα ὮὉγ ἴῃ Ατηοῃ 
οἡ ἴδε βου δηά τῃε δ οΚ οη ἴῃ6 ποτίῃ, δῃᾶ εχίθεπάθά νεβυνατγά 
ἴο ἴῃς ]οτάδη. Τῆδ δαβίθγη Ἰἰπηϊτ γα ἴπ6 ϑγγίδη ἀδθβεσὶ (ν.3). 

Τῆς Ατποη, πον δαν Μούὶρ, ἤοννβ ἴτοτα ἴπε δαβδὶ ἰηῖο ἴῃς Πεδά 

868, δρουΐ τηϊάνγαγ Ὀεϊννθθη 115 πογίμογῃ δηὰ βουϊποσῃ επάβ8. Τῆς 
νά εν οὐ τὴς ΜοῤῚῸ ἰ5 ἃ ἄδερ σγανίης νἱἢ ῥταβοὶριϊοιιβ νν 4115." --- 
Τῆς γαδόοξ, τον Νὴγ εΖ-Ζεσηᾶ (ΒΙις Εΐνεγ), 15. ἴῃ 6 ῥτποῖραὶ 

5 δεὲ Βυτοκματγάϊΐ, ϑγγία, Ὁ. 372-375; ϑεείζεῃ, Αἰ εέρθη, ἰ'. ̓ . 347; Τηβίγαα, ζανά 

Φ Μοαῤ, Ρ. τ4ο-143. 
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εδϑβίεσῃ δῆϊυςηὶ οὗ τς Τοτάδη, ἱπίο ψῃ οι ἰξ [4}}15 ἀρουξς ὕὑσο- ἢ 5 
οὔ τἢε νὰὺ οπλ ἴῃς Πεδά 8568 ἴο ἴῃς ὅεὰ οἵ (4166. [11 αἷϑο ον 
τὨσουρῇ ἃ ἄδαρ τανίῃηθ, ψῃϊοἢ ἀἰνί 65 ἴῃ6 Ὠἰρῃ ἰαηᾶβ ἰηΐο ἴννο 
τερίουβ οἵ νεῖγ ἀϊθεγεμὶ σῃαγαςῖοσ, ἰῃς Βεϊαᾷ δηά ὅεδεὶ “Αὐίδη. 
ΤὨῊς βουτοσβ οὗ ἴῃε βίγεδῃι ἅτε πϑᾶσ ᾿Ατητηᾶῃ (ΔΌΡΔἢ οὗ ἴῃς Απὶ- 

ταοηΐϊ65), ἤδηος ἰξ ἥονϑ, ἤἦχβὶ ἴῃ δὴ δαϑβίειυυ, ἴπθὴ ἴῃ ἃ ποσίῃ- 

ΜΕ  οουτβα, ἴΠ6η δἰπηοβὲ ἄπ νγαϑὲ ὉΠ] ἰξ δτηθσρεβ ἔγοὰ ἢ 6 
ταουηίδίῃ5. --- 80 πσῖῦ γέσίογε ζλφι ῥεαεεαδίν] τῇ Ῥ]υταὶ ρσοηουη 
(εν.) πυυϑὲ δ6 υπάεοτγοίοοα οὗὨ ἴῃε οἰτί65. ἴῃ 115 τερίοῃ ; οἷ, ν.33.5 
-14, 1δ. 7εὀῥρ μα 5 ΔΏΒΟΣ 15 ἃ βεπεσαὶ ἀεηϊαὶ : 5γααὶ ἀϊά ποῖ 
ἴᾶΚα τογτ ΟΥὙ ἴσοι εἰἴμεσ ΜΟΔῸ οὐ Ατηπιοη ; οἴ, Ὠϊ. 2513, ΤὨυΒ 
ἴλυ, ἴῃ σΟΠΙΓΟΝΕΙΒΥ δᾶ58 Ὀδεη ΜΠ] ΑΠλΟἢ ΟἾΪΥ ; πον Μοδὺ ἰ5 

ἱπιτοδυςεα ὉνΥ ἴῃ6 546 οἵ Απηπιοη ; ναι (Ο]]ον5 ἢδ5 τείεσεηος 
ἜΧΟΙ υβίνεὶν ἴο 15γ86]᾽5 το δι οηβ τὸ “7οαὖ, δὰ ἴῃ ἀγριιπηεηΐϊ ἢᾶ5 ΠΟ 

Ῥεδγίηρ δἱ 411] ου (6 ροϊπὶ ψῇϊοἢ ἰ5 βυρροβεὰ ἴο ὃ ἰῃ ἀϊδβραυῖς ; 
866 ἅῦονα, Ρ. 282. ΑΒ5 ἃ τηδίϊεσ οἵ ἰδοῖ, ἴῃς οἰϊεβ. ποσί οἵ ἴδε 

Ατηοῃ ψοσα Μοδθίϊθ, 45 νγγα Κηον Ὀοϊῃ ἔγοσῃ ἴῃς Μοαδθὶϊε ἰηβοπρ- 
ἄοη οὗ Κίησ Μεβῇα δηά ἴσοι ἴπε ὑσορμεῖβ (15. 15 τό 7εσ. 48 
διο.).1 ὙὍῆδ ΟἿΪΥ Απητηοηΐϊΐα ΟὟ παπηθά ἴῃ τῇς ΟΟΤ. ἰ5 ἘΔΌΡδῃ 

(Ρμ] εἰρη ϊα, “Αμπιπιᾶη). Τῆς Ατηϊηοηϊῖεβ ῥτοβίοὰ Ὁγ (ἢε ἀΐ585- 
ἴεῖβ οὗ 15γ8ε], δηά οσσυρὶεα ἃ σοηϑί ΕἸ ]ς ρατὶ οὗ ἴῃς οἱὰ ἰεττί ἴον 

οἵ Οδὰ (7ετ. 4ο' ΕΖ. 29; οἵ τ Μδοο. 545).--- 10. 2 γαεί τυϑηῇ ἐπ 
Τ“76 ἀξεεγί ας γα» ας 176 Κεά δέκα, απα ἐαγιε 1ο Ααάεελ} ἴῃς τοὶ 

ΜΟτὰ5 ἅ16 ζΈΠΟΓΑΙΥ ἱπουρῆϊ ἴο ταΐεσ ἴὸ [ἢ6 οτοββίηρ οὗ ἴῃε δά 

8εα (Εχ. 13.514}, Ὀυϊ ἀρατὶ το (ἢ 5ιἰταῦρθεηθβθβ Ὀοῖῃ οἵ ἴῃς 
Εχργεββϑίοῃ ἰἴ56]  δηῃά οἵ τῆς )υχίαροβίτοη ἢ ἴῃ 6 ΤΟ] ον ίηρ, [Π 6 

τηθηϊτίοῃ οὗ ἴῃς ἴδλοϊ ἢᾶ5 ΠΟ τοί νδῃου ἰῃ [5 σοηηδχίοη. [1 ἰ5 
ταῖμοσ, ρεσθαρβ, ἃ ποῖ αἰϊορεῖμεσ αἰβιίποϊ σειτηϊηίβοεηος οἵ Νὰ. 

14 (Ε), σοηπεοίεά νὴ 2045: (Ε). -- Ασαξελ] πον βθηοσαὶΥ 
Ἰἀεπῆεαά νι ᾿Αἰη Οὐάεϊϑ. 1 --- 17. 2 γαφὶ “επῖ γιόδεόησεῦς ο 416 

Ζίηρ 97 αι» ἴτοτὰ Καάεβῃ. Τῆς νεσβὲ 15 ρίαίηγ ἀδρεηάςηϊ, 
Ἔνθ ἴῃ Ἔχργεβϑίοῃ, ὑροὴ Νὰ. 2δοῖ ἢ (Ε). [Ιπ ιὶ. τ )'δ ηο πιεηϊτίοη 
5 τηδάς οὗ {πε56 πδροιαἴϊοη5 χτ Εἄοτι. ---- 27. (15γ86}) τἐρϑ 20 

2ὲ ξίηρ 97 Ἡοαὸ αἴδο, ὀμέ ἀς τυομα ποΐ ἐοπσέπ πὸ δοσουηὶ οὗ 

4 Βςο. (οἴ, Νυ. 21:36) ; ποῖ, ἴῃς ἡαπά: οΓ Μοαὸ διὰ Απιπιοη (δ184.). 
ἡ ΟΕ αἷϑο }υά. 3125. δρονς, Ρ. 9ο ἤ. 

ον αηάς, ἰῃ ὙΝ Πἰαπι5, Αἰοίν Οὐ ἰ, Ῥ. 467 ἴ.; Ὑτυθυ}}, Δαάκᾷ Βαγμεα, 

Ῥ. 53) Β. 
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[15 δι θασΘΥ 5 πον ἰουηά ἰῃ ἴῃς Ῥεηίαίθυος, δηὰ ἂἃ5 ἴδετε ἰ5 ὨῸ 

ΔΡΡράγβηΐ γεᾶβοῃ ΨΥ δὴ δάϊοσ βῃουϊ ἃ ἢανε οπτϊεά [{, ΠΕ 1ἰ εχ ϑιεὰ 
ἴῃ 18 ϑουγοθϑβ, ᾿ξ τηδὺ [αἰ τν Ὀ6 ἀουδιεα ψῇεῖθεσ ἴῃς δυΐποτι οἵ οὐσ 

Ῥαββϑᾶρε δα ΔῃΥ δυῖπουν ἕοσ ἴῃς βἰδϊθπηθηῖ. Ης πιρρὶ παῖαγα!] Υ 
τεάβοη δῖ, 1 Ι5γδεὶ Ῥγοροβεά ἴο ρᾶ85 ἀτουηά πε βουϊῇογη εηά οὔ 

τῆε Πεδά 864, ἴῃς σοηϑεηῖ οὗ Μοδὺ νγὰβ ἃ5 Ὠθοθββατυ 85 ἴμαϊ οὗ 
Ἑάοπι.---ϑο 7ςγαε γοπαΐμεαά αἱ Καάεελ] Νὰ. 2οἱ Ἀι. 1..---18. Τῆς 
Ι5γδθ 65 πηδᾶς ἃ ἰοὴς εἰτουϊ ἀγτουηά Ἑάοτῃ δηὰ Μοαῦ, ρσοίηρ 
βουτἢ δἰοηρ ἴῃ6 νγεβίεγη ἐτοητίοσ οὗ Εάομῃ ἴο [πε πεδὰ οἵ ἴπμε συ] 

οὗ ᾿ἀφαθαὴῃ (Κεά 864), δηά τἤδη τὨτουρ ἴπε ἀσδβοτῖ ἴο ἴῃς δαϑῖ οὗ 
Ἑάοπι δπᾶὰ Μοδῦ (Νυ. 203 21); " οἴ, τῆς βοιηενῆαι ἀϊβεγοηῖϊ τερτο- 
ϑβεηίδιίοη ἴῃ Ὠϊ. 2. -- ΖᾺεν ἐαγις μῥ οπ τὰς εας οὐ “ἦε ἐαπά 97 Ἡσαῦ, 

απά ἐπεαριβεά δεγοπα “τε 4γποη] Νὰ. 21}}12..--- 7Ζἅεν 4ϊ4) ποῦ ἐμέο 

“76 “γγί ον» φΓ οαδ,; ,ογ 17). Αγποη ἰς “δε δομπαγν οὗ Μοαδ])] 
Νυ. 212 2255, Τὶ 18 ποῖ παοθββασυ ἴο βιρροβα ἴπᾶὶ ἴῃς δυΐποσ 
τηθδὴβ ἴα δαϑίθσσῃ Ὀουπάδτιυ ;  ἢ6 ΤΔΥ ἢανα τεργεϑεηϊεά [Π6 

Ι5γδϑ  ἴε5 85 κεορίηρ Ὀεγοηά 1Πε ᾿ἰταϊτ οὐ βει]εῖηθηῖ ου ἴῃ δᾶϑὶ οἵ 
Μοδὺ {1 τη Ὺ ογοββεὰ τ[ἢ6 νδάϊεϑ ψῃϊο ἢ σάῃ ἱπῖο ἴπΠ6 Αστηοη ἔτοτη 

ἴῃς εαϑῖ, δηὰ ἴδῃ τυγηίηρ τγεϑίνναγα δ᾽οηρ ἴῃ6 πογίβογη 5ἰ4ς οἵ ἴῃ 8 

Ατσηοη ; [8 15 ἀρραγθηιν ἴῃ τερτγεβεηϊδιοη οὗ Νὰ. 215, 

12. ον πΠ0] οἵ. ἔατίμες 2 8. 16}0 1928 705. 222 2 Κὶ, οἷ ἃς. ΤὨς ἰάϊοπι 
οὐουτβ ποῖ ΟΠΪΥ ἰπ Ηε]Ἰεπίβιὶς Οσεεῖ, Ὀαὰϊ ἴῃ πε οἰαββίςβ: 5ες ψαϊοκκεπαθῖ οα 

Ἡὰι., ν. 33, Εὐῇρ., ΤΠ ἐῤῥοί, 224, οεἰϊεὰ ὉΥ ϑιυὰ.; Οε5. 7 λές.» Ρ. 769. 850 αἷ5ο 
ἴῃ ὅϑγυ. δῃὰ Ασαῦ. (ςοποοπιίίαηξ οὐ)εςῖ; (αβρατζὶ, ὃ 402). --- 18. 151. Ν} ποῖ ἴῃς 

ἠα»αἷς (νον, οἵ, ν.15) ψ Βῖς ἢ Ὀεϊοηρεὰ )οἰ πεν το Μοδὺ δηά Απιπιοη (ϑιυά.), Ὀὰῖ 
{δε οἰτίε5. Σ ΟὔΥ̓́ΜΟ ΨΚ, ἐαν:. --- 16. Ν5Ὺ. 9. ἼΥ «νον ὈΛΣ2]} 5 δροάοβὶϑβ ἴο ἴῃς 

τειηροσαὶ ργοϊδϑίβ ( Ὀτδ, 8 127 β); ποῖ ἴο Ὀε ἱποϊυάεὰ ἴῃ ἴῃς ργοῖαϑβίβ (Κίτῖ.), τιδκ- 

ἴῃς ἴῃς δροάοϑβὶβ Ὀερίη ὑὮ τῦφον, τ Ὁ Ὅν 17} Ροββί οἷν ἴῃς νογὰβ ἤανε Ὀεθῃ 
τηϊβρίαοεά. [π ν.}8 ("3122 5.) [ΠΥ ψουὰ Ὀ6 ταις ποτὲ ρετιϊπεπῖ. --- ΝΟΣ 

ΤΩΝ] 1910; δγποῃ, οἵ »ῸΦ Νὸ ν.5, οἵ. 15. 119 ὈΓΡΌΦΙ ἸὩΝ πὶ ὍΝ, ΤῊς νετῦ 15 ἐουπὰ 

ΑἸπιοϑὲ ἊἼχοϊυβίνεὶυ ἢ [Ὡς περδιίου (ἴπε Ἔχοςριίοηβ ἂτς 15. ἐς., δῃὰ [00 399 
ἷῃ ἃ τῃεϊοτγίςδὶ αυεβίίοη εαυϊναϊεπὶ ἴο περαϊΐοη); “τείυβε δϑδεηΐϊ οὐ οοπβεηῖ; 
ἀεεϊΐης, τείαβϑε.᾽ Τῆς τηεδπίηρβ " Ὀς ἀεβίγουβ, Ὀς ν]]ΠΠπρ' ̓  (γε θηι}ν αἰἰγ δαϊεὰ 

ἴο ἴ[ἢς νετὴ ἂζε βοιϊἴουβ. --- 18. ΨῸΨ π᾿ 60} 2048 Ὀὶ, 447 15. 4136 δο. (ρτεναι!- 

8. Τῆε ἀεβοτίριίοη οἵ ἴῃς τουῖε ἰπ Νὰ. 21 ἴς τηδάς ἂρ οὗ Πεϊεγορεπδουβ εἸεπιεηῖβ. 
Ἐ1π νοῦ οαβε ἴῃς πᾶπὶς Ασγποῦ τηυϑὶ Ὀς Δρρ]εὰ (45 ἰΐ ν τὺ νῈ}] τᾶν πᾶνα 

Ὀεςη) ἴο ἴῃς Ἰοπρ βουϊῃεαβίογη Ὀγαποὴ οὗ ἴῃς Μορίῦ, ἴῃς 5:1} ε5-5ΑἼάἊεῃ, τῆς πεδὰ 

οὗ νὈ] ἢ ἰ5 πεὰγ Καίγᾶ πῇ οἡ ἴῃς Ηδβᾷ τοαδά. ὅὲες 2. 83,1, Ρ.. 247 ἢ. 
Ζ ϑιυά, γαϊδετα ἔγοπι ἴηε ννογτὰ τῃδϊ ἴῃς Κὶπρ οὗ ἴδε Απιπιοηϊῖες δὰ δοουδεά 

Ἰσγαεὶ οἵ οοσυργίπρ ἰεττι οσυ ψ Ιοἢ Ὀεϊοησεά ἴο Μοαῦ, ἃ5 ννεὶϊ ἂς ἴῃαι οἵ Ατηπιοβ, 
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ἐῃρ ἴῃ ἰδίεν ῬοΟ 5); ΦΌΦΣΩ π ΝῸ. 2111 705. 118 1316 2 Κ. τοῦδ ἃ... Τῆς 
οτἰβδίοη οὐ ἴῃς δτγίϊοἷς 15. σοῦ ὈΪῪ εχρ δἰποὰ Ὁγ ἴδε ἔδοὶ ἴμαὶ ἴ[ε Ρῇταδβε 5 ἃ 
ἀπὶϊ ἴῃ 5εηβε, κα σερρεγ ἐξέ, φερε, ἃς., πὰ σοηβίγαεἀ ἴκὸ τνοσὰβ ἀεί σπαίίην 

ἀϊτεοϊίοι (Ἰου, ἄο.), ψΏΣΟἢ ἀο ποῖ δάμϊξ ἴῃς ἀτίϊοῖε. ΤΆ πεχὶ δίερ 15 ἴο ἄγτορ 

τὰς φεπίεῖνε, Ατὰ. 813 ἃς, -- ἸῸΝ Ἴ2»2] Νὰ, 2118 ἼΣ», οα ἴῃς οἴδετ 5δἰάς οὗ ἴῃς 

Ατποη; [παῖ 5, το Μοδῦ. Νοῖ “οςζά οὗ ἴς Ατῆοη (Π]. οὐ Νὰ. 44.), οσ ἐσσί 

οἵ 8 ἀρρεῖ οουγβα, Ὀαϊ μογώξ οὗ ἴξ, βανίῃρ οτοββεὰ [18 μεδὰ νγδάϊεβ ἰπ ἴῃς 
ἀςκβοετί, εαϑὶ οἵ ἴς Μοδθίϊε βειεπθηῖβ, Νὰ. δς.; οὗ. Πὲ. 23, 

10. Ι5γδ6] αϑῖκβ οἵ ϑίῃοῃ ρθγπ)ββϑίοῃ ἴο Ἵσοβϑ ἢΪβ σουηίσυ, [ῃσουρῇ 
νΠὶοἢ ΠΟΥ ταυθὲ πδοάβ ρᾶ88 ἴο σεᾶοῇ ἴτε Τοσάδῃ δηὰ ἱηνδάς 

Οὐδηδδῃ. --- Αμρ 97 τὰς Ανιογί 5} οἵ ἴῇ6. εν Απιοσίῖς Κιηράοτι 

ΜὨϊοἢ Παὰ Ὀάδη ἐϑιδὈ ] ]5ηεα ποσῖῃ οὗ ἴῃε Ατῃοῃ, ἰῃ ἰαπά 5 ψτοϑιθά 

ὅοτῃ Μοδὺ (Νυὺ. 2158)...  ΠἸελόοη]) οὔς οἵ ἴδε οΠϊοῖ οἰκο 5. οὗ 
Μοδῦὺ (15. 15 [εγ. 483 ἄχο.) ; ἴοσ ἃ [τς ἰὴ [ἢ ροββεϑββίοῃ οἵ 1βγδοὶ 
(εἢ ν.32). [115 τυΐπθ5, ψΠΙΟἢ 51} Ῥδασ τῇς οἷά παιηθ, ΗδβΌδῃ, 116 

ΔΌοαυϊ 5ἰχίθεῃ τη }]65 βαδῖ οὗ ἴμε τηουτῇ οὗ ἴῃς Τογάδῃ. --- 2:7 σις 
26:ς “ἀγοωρά τὰν εομρ!»}} Νὰ. 213 Ὁι. 25. ---- ΤΌ »Ἰν φίαεε) οἴ. Νὰ. 
τοῦ, ---20. δ, δίλονι γεγμδεα 7εγαεὶ ῥάσεασε “ἀγορὰ λὲς {27 γ1107}} 
80 ἴῃς ἴοχὶ ἰβ ἴο Ὀς ετηθπάδα οἡ ἴῃς δυϊῃοσίγ οἵ 055." 30 Πά5, 
δ᾽λοη (αἰ ποῦ ἐγ γα! το ράδς, Ὀὰϊ ἴῃ 6 υ86 δῃηά σοηῃδίγαοτίοη οὗἉ 

ἴδ νεῖ “Χ,57 ἅτῈ δῃοϊηδίοιιβ ; 5866 ῃοῖς. --- δίλοη οολφοϊξα αἰ ἀῖς 

γωὼς σμά ἐπεαριῤεὶ αἱ 7αλας] Νὰ. 21 Πι. 253. γαλᾶς ἰ5 ἃ 
Μοαρὶϊα οἰϊγ, παπγεά ἴῃ σοη)αηοτίοη ἢ ἩἊβηθοη δπὰ ΕἸΘ]εἢ. ἢ 
1 νᾶ5 βϑῆονῃ ἰῃ ΕυΒΘὈϊα8᾽ τἰπ|6 θεν Μεάθρα δηὰ ΠεὈᾶβ. ὃ --- 
21. Υδῆνες σάνε ἴῃς Αὐπλοσῖϊεβ ἱηΐο ἴἢ6 ῬΟΨΕῚ οὗ ἴπε [5γδε 65, 
ΠΟ σοῃαμπεγεά τἢεπὶ ἀπά οσουρίεά 41]] τΠεῖὶγ ἱειτίϊοσυ ; Νὰ. 21" 

ει. γϑϑ,; 22. ΤῊε Ὀουηάατίε5 οὐ 18 ἸΟΥΤΙΟΙΥ τῶογε ΘΧΔΟΙΪῪ 
ἀεῆηεά ; ἰξ νγὰβ ῥσεοίβεϊυ ἴῃς ἀϊβίτιος πον οἰαἰπιοά ὈΥ Ατηπιοη 
(ν.3); οὔ Νὰ. 213: Ὀι. γ΄, Ιῃ ῬοΙῃ {πε Ἰδίῖοσ ραββᾶραβ ἰΐ 15 
ΤΔτΘ ἢ Ϊγ οχραἰπεὰ παῖ Ιϑγαθὶ ἴοοῖκ πὸ του οΥὙ ἔγοθλ ἴῃ Ατὰ- 

4 ὙΠεῖΠοσ [ἢ 5 τεργεβεηϊδίίοη 5 ἢ ϑίοσίοϑὶ οὐ ποῖ, ἰβ ἃ φυεϑίίοῃ ἱπῖο ννοἢ ψψα 

πεεὰ ποὶ δηΐοσ ἤετε; 5εῈὲ Εν Μεγεγ, ΖΑ ΤΗΝ ἰ. Ρ. 128 ϊ.; 5:4., Ο Κλ ἱ. Ρ. χσ7ᾷ; 

οἡ ἴδε οἵδεγ 5ἰάς, Ὠϊ., ΝΟ. Ρ. 133; ΚΙτὶ,, Οσ025. ἰ. τ. Ῥ. 207 ἢ. 

Τ᾽ πη Ἠεβῆῦοη ες Βεϊδηά, δ αδαεεέπα, Ρ. 719 ἴ.; 1.5 ϑίγαηρε, ». 456; Βυτοκδαγαϊΐ, 

ϑγγία, 365; Τηϑίγαπι, ζαμαά ογ 1:γαεῖϑ, Ὁ. 548 (.; 52. Μενιοῖγ:, ἰ. ῥ. τος -.; 283, 
ἦν Ρ. 1348. ζ ὅ5εε Μεββδ' 5 ἱπβογρίίοῃ, ]. σῷ, 15. 154 76γ. 4821. 5, 

ᾧ Ο53, χόάρι. Δηβοὺς ἰ5 Ῥτοῦδοὶν Ὠίθοη. Βεϊαπά (,ιαέαεοίέπα, Ὁ. 825) οοῃΐ. 
Ἕσβοῦς (0.53, 253,7), ΗΟ, »Ὠἱοἢ ἀρρεδῦβ ἰπίσ βίον τῆογα Ῥγοῦϑῦ]ς. ΤῊΣ 
506ηδ οἵ ἴῃς ὈΔ[]6 5εθῖη5 ἴο ἢᾶνε Ὀεεπ ποὶ ἴδ ίτγοπη Ἡεϑροη, [8πᾶΣ [88 ποῖ Ὀδεη 
ἰάεμδεά; ἴοσ ἃ ἰοὴρ |ἰ5ὶ οὗ ζυε58ε5, δες 2.83, 5-ν, 
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τιοηϊῖε8, δηᾶ ἴῃ Ὀοϊῃ τῆς [ΑὈροῖς ἴα ἴὴς Ὀουηάδιγν Ὀεΐγεεη {ΠΕΣ 

οοπαυεβῖβ ἀπά [με ροββεββίοῃβ οὗ Ατηπῖοπ. ΤΉΪβ βεεῖαβ ἴο τηεϑῃ 
τπδῖ ἴῃ6 ΡΡΕΙ οουγβα οὗ ἴπε ]αὈῦοκ, νῆοβε σϑηθγαὶ ἀϊγεσοη ἰ5 
πουίῃ," ἰοστηθά ἴπε εαβίθγη τοῃτοῖ οἵ ἴπ6 Ι5γδο τα τουττοσυ ἴῃ [ἢ 5 
αυδτῖοτ, δἰοηρ πιο τθον Ὀογάεγεἃ οὐ Απηῶομ. [ἢ Τυά. ετἰΣ 3, 

Βονανεσ, πὰ ΠΑ οὶ. 15 οἰθαιν [ἢ6 πουίμετη Ὀουπάδτγ οἵ ἴῃς 
τερίοῃ ἴῃ ἀϊβρυῖο, ψῃϊοἢ εχίθηᾶς δαϑινασὰ τὸ ἴῃς ἀεβεῖὶ (ν.3), 
Ἰεανίῃρ πο ῥἷδος δἵ 4]} ἔοσ Απηπιοῃ. 

23,24. Τὴο ἀἰνίπο σίρης οὗ οοπαποεί. -- 80 ποῦν, γαλευελ, {ἀξ 

σοί οἵ 7γαεί, ἐϊεῥοσεεσσεί τὰς Ασιογίζς ὀέύογε λΐς ῥεοῤρές Πεγαεί, ἀπά 
τοί άσι ῥοτεεες “λένε τμοεὶγν (σε. [ῃ6 ΑἸποσί 65) ἰοττιϊοσυ. Ουδϑίοῃ 
οὗ ἱπάϊρπαηϊ βυγρτῖβε ; οὗ, οἡ ν.", ---- 94, δλοωζάεί ἤάοι ποί ῥοσςέςς 
τῆς τοττίοτυ οἵ “άοσε εὐάονι Ολεριοοὰ τὰν ροά ἀΐεῥοσεέσσές, ἢ πα τῦέ 

2 σηεος ἴῃ6 τεγτιῖοιν οἵ σα τυάον γαλευεὰλ ομ οά ἀϊεῥοσσεσσές 7} 
τὴς ττδῃβ]διίοη 18 85 [τασδὶ 45 ροββίὉ]6, ργεβεγνίηρ, αἴ 50η)6 5Δοσίῆοα 
οἵ ΕὨρ]Π 15} Ἰάΐομα, (με τεουττίηρ νετῦ. Τῇ σοῃαπαβῖβ οἵ ἃ ρθορὶς 

ἅτε ἴπε οοπαμεϑῖβ οὗ 115 σοά, ψγῇο Ὀεβίονβ Ὡροη ἴΠ6πὶ [ἢ 6 τΟΙΤΙΓΟΥΥ 

οΥἩὨ τῇς σοπαυογαᾶ ; [ΠῈῪ Βοϊά ἴξ ὉΥ 4 ἀϊνίπε τρις πῃῖοῃ 5μουϊὰ 
θῈ τεβρβθοϊεά ὉΥ οἴμειβ ψῇο μοὶά τπδὶγ οὐγη ἰοιτίτοστῖθβ ὈῪ πε 

τ|κὲ ἐς. --- Ολεριοσῖλ ἰδ τς παιίοηδὶ σοὰ οἵ Μοδὺ (1: Κ'. τι 
οὗ ττὖ 2 Κ'. 232), ἀπά Μοδ ἰ5 ἴῃ6 ρεορῖἊς οἵ Ὁμειποβῆ (Νυ. 21 
7ε᾿. 485), υϑῖ 45 Ὑδμσνεῆ ἰβΒ ἴῃς ροὰ οἵ Ιβγδε], δπά 1βταεὶ (ῃς 

ῬδορΪο οὗ δίνῃ. 80 ἴῃ ἴδε ἰηβοσρείοη οἵ Μ6βῆα, Κίῃρ οἵ Μοδῦ, 
ΜῈ τοδὰ ταὶ ἴπ6 Κίηρ οὗ 5γᾶ6] ορργθβϑβεά Μοδὺ ἃ ἰοηρ ἴἰπι6, 
“Ὅδοδυβ6 ΟΠδιηοβῇ νγᾶ5 ΔΏΡΤΥ ΜΊ ἢϊ5 ἰδηὰ "᾿ (]. ς[.) ; Πα ετβοῖβ ἃ 
βδῃποίθδεΥ ἴο ΟΠ Οβἢ ἴῃ σταιϊ τας ἴοσ ἀδἸνεγαηος (]. 23).}1 Τῆα 
ΤΟΔΙΠΥ ἀηὰ ρόνεσ οὗ ἴπ6 παίΐομδὶ ροά οὗ Μοδᾶὺ ψεέγε πὸ τῆοτα 
ἀουδιεά ὃγ ἴῃς οἷά [5γδϑ] ἴθ τη ἴποβα οἵ Ὑδῃνθῇ Ὠἰπιβεῖ. Α 
οοηβρίουουβ {]Πυδίτατίοη οὗ [ἢἷ8 152 Κ. 37, ψῇεγε ἃ βἰρηδὶ ἀἰβαβῖεσ 

οὔ [ῃ6 Ιβγδθ] 6 ἃγπ8 Ὀδίογε ἴῃς οδρὶϊδὶ οἵ Μοδὺ ἰ5 αἰγὶ δυϊοά ἴο 
τε τυ οἵ Ομεπιοβῇ, οχοϊϊοά Ὁγ ἴῃ βδοτιῆσε οἵ ἴῃς Κιηρ᾽5. 50ῃ. ὃ 
Τῆς πδίομαὶ σοά οἵ ἴῃε Ατωτηοηϊῖεβ, οἡ ἴῃ σοῃίγασυ, γᾶ5 ΜΊϊσοΩ 

᾿ Β Εἰγβῖ ΝΕ, ἴο Οἱ δἱ εζιΖζεγαᾷᾶ, ἴδε ΝΙΝ. τὸ ἰϊ5 Ἰαπούου ψ αν ἀεταβὰ, 
ψΠεγε ἰΐ ἤηδΙΪγ ἴπγηβ ἴο ἴῃς ννεβῖ; 566 150 οἡ ν.ἕἤ.δ, 

1 Ου τῆς ἰεχῖ, 5ες ποῖς. 

1 ΟΥ̓, αἷϑο 1]. 8 ἴ,, χὰ ἔ,, 14, 1, 17 ἔ, 
ᾧ ϑ8εε ΒαυάϊΞείη, ϑέμαέεε σμγ σφνεξ, Αἰ εἰκριοπερεελίσλίε, ἱ. Ὁ. 55 Ε.; ϑιηεῃά, 

“414:|. Κεἰ σίονερεοά, Ὁ. ταὶ ἴ, Οὐ Οδεμηοβῇ, 3εεὲ Βαείξφεη, δεν ἄξρε, Ὁ. 13-1ς. 
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(ι Κ. ττϑὸοῦ, τὸ 2 Κ' 23,5; αἷβο [6γ. 49..3).5 τοι ἴῃς ἕλοι τῃδὲ 
ΟΠεοιηοϑὴ 15 πδιηθα δῖε ἰηϑίεδά οἵ Μίϊοοπι, οἱἀδσ σοηλπηδηϊδῖοτῖβ 

ἰηΐειτεά μα Οπεπλοϑὴ νγὰ5 Οσβη!ρροαὰ Ὁγ [ῃ6 Απηηοη 65 45 ΜῈ }] 
ἃ5 ὉΥ Μοδ. [Ι{πἰἰ56] ἴῃ6γα ἰ5 ὴηὸ αἰ Που ΠΥ ἴῃ δαἀπηετἰηρ; [ἢ Ϊ5 ; 

νὰ Κῆον (παῖ Ὀοΐῃ ΟΠοπιοϑῃ δηὰ Μι]σοπὶ γεγα ψοσθῃρρεὰ ἰῃ 
Ι5γδοὶ ἔοσ σεηϊυγίθβ ; Ὀυΐ 1 15 ἱποοῃοθῖναῦ]ς τπδῖ ἴῃς σομαμεϑῖβ οἵ 
ΑἸωπιοη 5ῃου]ὰ Ὅς αἰ θαϊεα ἴο ἴῃ6 παϊϊομαὶ σοὰ οὔ τε 5ἰβίεσ 

ΡΦΟΡΙΪε, 5 ἰἴξ ψουά Ῥὲ ἴμδὶ ἴῃ6 σοηφαεβίβ οἵ 1βγᾶεὶ βῃου]ά ὃς 
δϑοσὶ θεά ἴο δὴγ ροὰ Ὀυϊ δῆ. Οἰἤδτα ἀγα ἱποὶίηθὰ ἴο ἀϑϑυπηδ 

ἴτῆαῖ ΜΙϊοοπι τᾶν 450 ἤᾶνα Ὀδθὴ οδἱ δά (Πεδηλοβῇ ; ἐ οἵ ἴπαὶ 
ΟΒεπλοβῇ 15 ἃ 5110 οὗ ἴῃς. ρεὴ οὐ [ἢβ8 ρατί οἵ ἴα δυΐπογ; ὃ οὕ ἃ 
βου θ᾽ 5 Ὀυηάογ. [ Βυῖ [ἢ6 τγῇοϊβ ρσχεοδάϊηρς ἀπά (οἰϊονίηρ σοη- 

ἴεχὶ [45 ἴο ἀο ψ ἢ ΜΟΔΌ οηΐγ, δηά ἴῃ πᾶηῖα οἵ (πεπηοϑῇ 15 ποῖ 
8}. δοοίάεηϊ ἴο Ὀ6 Θχρίδἰηθα Ὦγ ἰϊβεϊῖ; [6 ΕἸΤΟΥ γὰπβ [χουρῇ ἴῃς 
ΨΠΟ]6 Ἰεατηθά δγρυμηθηῖ. 

20. 2» ὈΝΎΡ᾽ ΓΝ ἸΥΡῸ ΠΌΝΟ ΝΥ] ῥσὸ ἴαϊο ποῦ μδθεραὶ ϑίμβοη, 1βγαδϊεπὶ 
τταηβῖγο, 68. 7ζλες., οἷ. Ετν. ὃ 336 ὁὅ. Τῆς οοπίγαςτοη 8 ἀποπηδίουϑβ (]οὗ 153, 

Ἴϑη 55 2.9 ΤῸΝ νὸν 15. ποῖ ράδγα]ε), ἀπὰ ἴῃς σοπιρατίβοῃ οὗ ἴῃς δοουβ. ἢ 

ἴηξ. 5 πιϊϑεδάϊην. ΘΑΥΌΜΟ κα ς μ85 καὶ οὐκ ἠθέλησε Σηων τὸν Ἰσραηλ διελθεῖν, 

ΜΕΘ ΡΟ ΘΟΥ τεργεβεηῖβ 3} Π1Π᾿Ὁ ἸΝῸΝ; οἴ, Να, 203] ὈΝΎΦΟ ΓΝ ΤῈΣ ὉῚΝ ἹΝῸΝ 

222 τ; Ἶ ἸΚῸ" νγᾶβ σοτγυρίεἀ ἴο ἸΌΝ), ΨΨ ΕΙΟΏ πεοεβϑιἰδιεὰ ἴῃς ἰηϊτοάποιίοη οὗ 

ἴδε περαῖϊνς, φἰνίηρσ ἴδε ἰεχὶ οἵ 3Η, (ο]οννεὰ ὃγ ΟΟΒΝ (2. --- πν 2 Ὁ] ἰὼ 
15. 154 7ετ. 4853, Μεβ8α, ]. 19, ἴῃ πᾶπὶς 8 γ5ν, ΤΆε Ἰοσαῖϊνε α, Νὰ, 2138 Ἀι. 233, 
ΒΕΘΠΒ ἴο Ὀς πηϊδίακεη ἴογ ἔξει. επάϊΐηρ, 85 ἴῃ 7ετ. 4831 705. 1318 1 Οἢγ, 668, 
8ῖ8. ὃ. 342 αἱ,."" --- 24, 5)» ΦΥ29 ἼΦ.ο ὝἼΦΝ ΣΝ7 ἴῃς ἀουθ]ε δοουβαῖίνε νου ]ά σοπι- 
Ρεὶ 8 ἴο ἰᾶκε ἴῃς νετῦ ἴῃ ἃ ἀἰβογεηϊ βεηβε (σφε δάδε 10 ῥοςφσέςς, 2 (Ὦτ. 2011), 

ἴῃυ8 ἀεβίγογίηρ ἴῃς ϑυπιπιεῖγυ οὗ ἴῃς βεηίεπος. Τῆς ἤπαὶ 9 μδ5 δγίβεῃ ὉΥ 
αἰπτορταρὮν ἔγοπι ἴμε ἐο]]οννίην. 

25, 26. Το τὶ ρεΐ οὗ δάνϑσβθ Ῥοββϑβδίοι. ---- ὕπε κίηρ οὔ Μοδὺ 
δἱ ἴῃ6 [ἴτε οὗ ἴῃε σοπαυεβῖ ἀϊά ποὶ ἴτγ ἴο σεσονεῦ [5 ἰεΓ ΤΟΥ ; 

ἴον ἴῆγθε Ὠυηάτοά γϑαγβ [ϑγϑεὶ ἢδ5 Ὀδεη ἴῃ ἀπο μ δ] εησεὰ ροββεβϑίοῃ 
οἵ ἰϊ. --- 25. λρτυ, αγί ζήοιε αν δείίεν λαπ Βαίαξ 5οη οὔ Ζίῤῥον, 

ζΖίιρ οὗ Μοαδἦ ὦ ια ἀξ λαῦε απν εοπέεπδοη τοὐὰ 7εγαεί, ον ἀϊ 

ἀφ εὺεῦ ρο 10 τὐαν τοί Ἰάφρι 7) ἴῃς βίου οἵ Εὶ (Νὰ. 2225), οἡ 
πῃ ἢ [ΠῈ αὐΐμοῦ ἰδ ῬγΟΌΔΌΪΥ Πέτα 45 ἰῃ ἴῃς ἰοσεσοίης ἀερεπάςηϊ, 

4. Μίξρεοπουποεὰ ἰῃ ΩΕ.  Οἴεσ., ϑοῆπι.; αραϊηϑὶ 1[ῃ15 εχραπαίίοπ, ϑδίυά. 

18Βε. ᾧ Βαείῆψεη. [ ϑαγοςσ.  ΟἵὨ αἷϑο Νυ. 2128.) νὸ, Ὀΐ. δῦ τῶν νὖ. 
“4 ἩϊιΣ, (71ε:., Ρ. 182 1.) ἀπὰ Κηευοῖες (32. 5. ν.) (ιηκ τπαῖ ἵμεγε γέγε ὕνο οἰἕεβ, 

͵Άδας δἀπὰ δ ῃασαῇ. 
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Εἶνεβ [16 ΔΠΒΕΣ; Βαίακ ἀϊὰ ποῖ σοῃίεϑβὶ τἱτἢ [5γ86] [π 6 Ῥοβϑεβϑβϑίοῃ 
οὗ ἴῃς ἰαηά5 πογίῃ οἵ ἴπ6 Ατῆοη. [5 (πε ργεβεηῖ κΚίηρ οἵ Αἰῃπιοη, 
1ῆθη, ἃ ρτοδῖοσ πηδὴ ἴζδη Βδίδκ, ἴδὶ ες νουϊὰ νἹπάϊςαῖα ἢἰ5 οἰδίτα 

ἴο 115 τοιτοιγῦ Τῆς πυσϑίίοῃ 18 ποῖ ψῃεῖθοσ ἢς ἢα5 ἃ ὈειῖοΣ 
οἰαίτη ἴδῃ Βαϊδϊκ, ἔσγοι οὔςε οἵ ψῆοβε σεσθηΐ ὑγεάθοδβθθουβ ἴῃ6 

σουῃίσΥ πα Ῥδθη ἰάθη ὈΥ [6 Ατμοτῖεβ," θὰϊ ψῃεῖθμογ 6 {ΠῚ ηΚ5 
ΒΙΠΊΒΟΙΓ βυρεσίοσ ἴο Βαΐδκ, δὺ]Ὲς ἴο ἀο νῆδὶ Βαίακ ἀϊὰά ποὶ ἀᾶσε, 

ΠΔΙΆΘΙΥ, ἴο (ΓΥ ἴο ἴακα [ἢ 8 [ΘΥσ ΟΥῪ ἔγοτῃ [βγδεὶ ; οἴ 1 5. οὗ Απὶ. 65 
Ναῇ. 45.--206. ΝῊ παά τῇεν ποῖ σεοονογεά τἢ686 οἰτί6β ἰὴ τῆς 
ἴῆγες Ὠυπάτεα γεᾶτβ ἀυτίηρ ψῃϊοῇ Ι5γὰ6] δά ἱῃμδριιεὰ τῃδῖὰ 

τηπγοϊοϑιοα ἢ --- κι ἰερλόοη ἀπά ἐξ ἀεῤεπόφμοϊος] Νὰ. τι; τῇς 
ἴονῃβ δηά ν]]]αρ65 ψῃϊοἢ Ὀεϊοηρδά ἴο ἰϊ (15 δζο.). --- 4“γ047} ἰ5 ποῖ 
πδιηθα ἴῃ Νὰ. 21; Ὀι. 255 2.12 705. 1222 Κ. τοῦδ Ἰοοδῖε ἰξ οἡ ἴδε 
Ὀδηκ5 οὗἩ ἴῃ6 Ατποη, ἴἢε βουϊμεσζηπηοϑὶ Οἱ οὐὨ Ιβγαεὶ εαϑὶ οἵ ἴῃς 
]οτάδη ; οἵ. Μεββα, 1. 26, 7εὲγ. 483, Ἑυβεῦίυβ ρῖνεβ ἃ σοοὰ 
ἀεβοπριίοη οἵὨ ἰἴ5 βἰυδίοη. ὙὍὮδ στυΐηβ, 51} Ὀεαγίησ ἴῃ6 πᾶπὶα 
᾿Αταῖσ, 6 οἡ ἴῃε οἄρε οὗ ἴῃς ρσεοϊρίϊουβ πουῖῃ Ῥδηκ οἵ γγδαγν 

Μοάθ, ψἤεσε ἴῃ6 Βοιηδῃ τοδά οσοββε5 ἴῃῈ ροχρθ. ᾧ --- “πᾶ ἐπὶ οἷ 
τε Ἰριυης τυλίελ γε ααὔαεέπέ ἰο “ὼς 4γποη] αἰοὴρ 1ἴ5 πουποση 

5ἰάε; [6 βουϊῆεσῃ Ὀογάεσ οἵ ἰϑγααὶ. [ηβιεδά οὔ 686 ρἷδοθβ ἴῃ 

τὰς οχίγειηθ βουΐῃ, (5 ἢδ5 : ἴῃ Ηδβῆροη δηά ἰϊ5 ἀερεπάδθηοϊεβ, σπα 
ἔπι 7ααξε7 αμαᾶ ἐξ ἀξῤῥεπάεμείσς, πα ἐπὶ αὐ τὰς αἰἥες σρηρ 21ε 

,")ρνάση. 8 ]δᾶζεν (Νὰ. 215 2 5. 245 δζο.) νγὰ5 εἰρῃῖϊ οὐ ἴδῃ τηΐϊο5 
νεβὶ οἱ ῬὨΠΔἀεἸρΡηΐα (᾿ΑἸαπιβη), || πὰ ἰ5 ἀεβογίδεα 85 ἃ ἰστοῃίίοῦ 

ἴον οἵ Αππιοη (Νὰ. 215" 605). ὙΤῆε τεδάϊΐηρ οἵ (5 ἰῃ οὖ νεῦβε ἰ5 
ΟὈν]ΟΙΒΙΥ οτρίηδ] ; ΑΤΟῸσ δηά ἴῃ Ασποὴ ἴῃ 387) γεῖε βυρρεβϑιεα Ὀγ 

ν.δ (ς( Νὰ, 2155), δἀηὰ τεργθεβεηῖ ἴῃς τοηάθηου οἵ ἰαῖς δαϊϊοτβ 
Δηὰ βουῖθθβ ἴο δηΐδγρα ἴπ6 Ὀοσάεσβ οἵ 15γδε] δὲ ἴπε Ἴχρβῆβὲε οἵ 8]} 
18 πεῖ φῇ ουτΒ. --- 0 γ, “Ζάγες ἀωπάγεα γεανγε] ἴῃς δἀαϊίοη οἵ ἴδε 
ΠυΏΡΘΙΒ ρίνθη ἰη ἴῃ6 ρῥτεοδάϊηρ σμαρίεγβ ἴοσ [ῃ6 ἀυτγαϊίοη οὗ ἴῃ6 

ΒΈνετὰ] “ Ορργεβϑίοῃϑβ ᾿" δηά ἴῃ συ]ς οἵ ἴπε βιισοαδβϑῖνα ἡπᾶροβ χῖνεβ 

πε δύῃ οὗ ἴὔγες πυπαγεά δηά ηἰηείεεη γϑᾶγϑ, οἵ, {{ ἴπε εἰρῃϊεθη 
γεᾶτβ οἵ ἴῃς Αἰηπιοηϊῖε ορργεϑϑίοη (105) Ὀὲ οπιἰϊεά, ἴἤγες δυη- 

ΦΊκῃ,, Ρί5ο. 1 0.53. τῶ. 

1 5εε Βεϊδηά, δαϊαεείΐμα, Ὁ. 582 ἴ, ; Βυτοκμασγάϊ, ϑυγέα, "Ὁ. 3722; Τιβίσαῃ, ζΖωνά 
97 Ἡοαδ, Ρ. τ44 ἴ. 

ᾧ,56ς οτϊ, ποῖδ. 

Ι| Ο.53,, δό495, οὗ, 1295, 
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ἀτεὰ δηὰ οὔἊς γεᾶτβ." Τῇῆδ οοἰηοίάθηος 8 80 οἷοβα 88 ἴο βυρρεϑῖ 
ἴθαὶ τὰς σοιηρυϊαιίοη ψνὰ8 πιδάθ ὑροὸῦ ἴμε Ὀαβὶβ οὔ ἴῃε ρτεβεηῖ 

ΠΒτοηοίορυ οὗ ἴμε Ὅοοϊ. [1 τἢϊ5 θὲ τε οδβ6, ἴῃς ἤριαγεβ τηυϑβῖ 
αν Ὀδθη ἰηβοτίθα Ὁγ ἴΠε ἰαϑὶ βαϊτοσ, οἵ ἃ 51}}} ἰαῖθγ απ. 7 Τῆς 
ςοηῃοχίοη οἵ ν. νι τὰς ῥτγεοεάϊηρ ψουὰ θὲ τοῦθ πιοτα 
ἰηττηδῖς [ἢ τῇ ΠυΠΡΕΣ γατα οὐ τοἀ : Πὰ Βαῖακ τὰκ ΔῃΥ 
ΟΡροβι(ἴοῃ με ἰβγαθὶ δεῖ εἀ ἴθ Ηδβῆροι.... ΝΥ αἸάϑι του 
(ΜοδΔ0) ποῖ σεοϊαίπι ἴπθῦλ δὲ ἴπαὶ {π|6. --- 27. Ι5γ86] ἢδβ ἴῇ ΠΟ 
ΑΥ οἤεηάεαά ἀραίηθδὶ Απηποη; ἴῃ Ἰαζίεσ ἰ5 δϊορεῖμεσ ἰῇ [ἢ 6 
στον ἴῃ ἴμ6 ῥγεβεηΐ ἰηναβίοῃ. --- 7 ἔστε φορεῖ σα πὸ γα} τὰς 

7 15 Ιϑγδεὶ, ποῖ ερθδῃ ; 566 ἀδονε οἡ ν.3, ---- 2:7} γαλευελ, τυῖο 

ἧς ἀγόϊπεν 10-(αγ, ἐἰξείαε ὀεησεεπ 7. γαση ες πα Αγισιοπῖίες} τῆς 
ογάδσ οὗ ἴπε νψογάβ βϑθῖηβ ἴο ἔανουσ [15 οοηῃδβίγιοτίοῃ, ᾧ ταῖμεγ [ἤδη 

ταὶ νη ϊοἢ σοπηδοῖβ - αν πῃ τ[Π 6 ῥτίποῖραὶ νεσῦ, 247 γαλευε “ἀε 
ἡμάρε ἀφείς 10-([αγ. ὃ (Οοχρᾶγε ἴῃ ρεηεσαὶ, τ 8. 241} }5 (εη. 3158 
τόδ. } 

25. πν 2.0 3}05]} ἴδε νοτάβ δὲ τεραγάεά ὈΥ τπβηγ 85 βίδηάίηρ ἴῃ ἴῃς βᾶπιε 

τεϊδιϊοπ ἴὸ βδοῇ οἵδε 88 [ἴῃς (οἸονίηρς ὉΠ") ὉΠ) ὉΝ 32. 2.5, ἴδμε ἢγβί 310 θείην 
ἐμπῇ. δ050]., [με βεοοπά, ραγιϊςὶ ρ]6. 4 50 ΘΟΒπι.; Βοοτάα, ξ φτός; Εν. ὃ. 3126; 

55. ὙΠετε 8 ΠΟ 5ἰπιϊασ οαβε (Ἐοογάδ); αὐ ψὸ 8ῃουϊὰ ρεζῆαρβ δανε ἴο 
ΒΌΡΡοϑβε {πὶ ἴῃς Ρο]ά ἀπά ἀπυβυδὶ σοπβίγυοιοη νγαβ8 ϑυρρεβῖεα ΌΥ ἴῃς δπδίορΎ 
οἵ ἴῃς (ο]ϊονίηρ εἴαυβε8β. ΟἸΠετβ ἴακε Ὀοΐἢ πνοσὰβ 85 δα)εοϊίνεβ, ἴῃς τεϊεγαῖίοη 

θείην εππρμαῖϊς, αν φέσι :ο φεμεὰ δείεν (Οε5.35 ὃ 133,1 π.; Οτεςη, ὃ 296, 3 α). 

Τῆς δπαίοργ οὗ ἴῃς ἐοἸ]ϊονίηρ οἴδυβεβ τὺ Ὀς τεσορηὶζοά 4150 ἰπ (μἷ5 Ἔἐχρίαπα- 

ὕοπ. Ιἱ ἰβ ποῖ ἴο θὲ αϑϑυπιεὰ {πδὶ ἴῃς ννυγῖϊεν νγὰ8 οοπδοίουϑ οἵ ἴῃ σταπιηπιδίϊοαὶ 
ἀϊβεγεπος ψ Ὠἰσἢ ννα τηαῖκε Ὀεΐνγεοη δα)., ρῖςρ.» ἀπά ἱπί, α08.; ἕο ἶπι 219 νγᾶϑ 

2. --- ΘΟΒΝ μὴ ἐν ἀγαθῷ ἀγαθώτερος σὺ ὑπὲρ Βαλακ (-Ξ 38): ΘΆΡΥΙΜΟ ας Θ μὴ 

κρείσσων εἶ σὺ κιτι ὁ. Ι1 ἰ5 ροΒ510]ς παι ἴῃς τερειτοη οὗὨ 210 5 ἀπε ἴο ἃ βοτίθε, 
ταῖμετ ἴμδὴ ἴο (ῃε δυΐβου. ---- 3. 2.5] 2. ἰδ ἃ οοπἴγονευϑυ δρουΐ τὶρῃῖβ; οἵ, 122, 

--- πο) ὍΠ5) ὉΝ7 ἴῃς ἱπί. 405. ἴοτπηδὰ ἴτοπι ἴῃς Ῥετί. βἴςηι, 5ἴ. ὃ 626 ε; υϑεὰ 

4 Οὐυπδδη- τ ϑπαίῃαὶπι (38), 8; Οἰδηΐεὶ (311), 40; Εφίοη (314), 18; Ἐπυὰ (389), 
8ο; ]ανΐπ (48), 2ο; Πεθοτγϑὴ (581), 40; Μίάϊαηίϊεβ (61), γ; Οἰάδοπ (828), 40; 

ΑΒἰπιεῖθοῦ (ο33), 3; Τοῖα (1ο32), 23; αἷς (1οϑ), 22 -- 3ο1; Απιπιοῃίΐίεβ (1:οδ), σϑ; 

ἰοίδὶ, 319. Ὑἢδ γεᾶτβ οὗ οβῆυα πὰ ἴπε βυγνίνοτβ οὗ ἴῃ6 ψεπεγαϊίοη οὗ ἴπε Ἵοοῃ- 
4υε5ὶ (27) ἀτε ποὶ ἴακεη ἱπίο ἴῃ δοσουηῖ. 

ἘΤΎΒαΕ αἰϊεγηδαῖνε ἰ5 ἴο βᾳρροβε (δαὶ 300 ἰ5 ἃ τουπὰ πυπῖρεσ, ἴῃς οοἰποίάδηςε οὗ 
νὨϊοἢ ψ ἢ ἴῃ 6 σὰπὶ οὗἁ 1ῃς γδαῖβ ἰῃ 1η6 ργεϑεηῖ σῃγοποί συ ἰ5 ρυγεὶν δοοίἀφηϊαὶ, --- 
ἃ ΝΕΤΥ ἰπῃργοῦδὈΪς Ὠγροί ἢ εβἰϑβ. 18 διυά,, Βε. 

ᾧ ΕΚ (ἀοςεπί5) 9, ϑοῆπι., Κα, Κιπ., αἱ. ; οἵ, ΟΙεσ. 

ΙΙ πα Υδμννεῖ ἃ5 ᾿υάρε, 58:6 ϑπιεηά, “δετέ, Κεἰ ρίοπερεεοΑϊολέδ, Ὁ. οο Ω͂,, εξρ. 
Ῥ. 103 ἢ. 4 Οἱ, τόϑδ, 
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τὰ τῆς ρετί, ου δοοουπὶ οὗ ἴπε αββδοὔδῆςς; Βὅ. ὃ οὅς, :; οϑϑ, 2 ὁ.-- 
26. νν " εἰβενβετε ψν (Μεβδα, 1]. 26, Να. 285 ἀπά υπίξοτηιγ ἰπ ἴπε Ῥεηῖϊα- 

εις ἢ), οὐ Υ»» (ἐφ. 105. 1335); 58εἜ Ἐτεηβαοτζῆ, 2745:ογεἰ. ΚΡ δγίενγὁ., Ρ. 314; 
Νουζὶ, σα οε. Τα πᾶπις 5εεῖῃβ ἴο Ὀ6 ἃ ἱπίεγπδὶ ρίυσγαὶ, Οὐ ἴδε εἰγπιοίοργ, 
8:6 [δραγάς, δεγεέδίεα, ἱ. Ὁ. 30. --τ- ἸῸΝ Υν 59] τῆοτε ΠΟΙ ΟΪΥ Ὃ Ὁ}, ἔχ, 25 

Νὰ. 1329 7εγ. 465 Πδη. τοῦ (βίγεαδπιβ, οἵ. Ὀι. 287), [08. 1546 ΕΣ. 481 (Ὁν, οἰε5); 
αὐγαεεμί ο. Νοῖ, ο»ε δοέά τἑάες οΥ 1ἀς Αγπον (Κιιι.), ννἸςἢ οοπιγαάϊςοῖδ ἴμ6 ΨΠο]ς 
τῇδΟΥΥ οἵ ἴῃς δυΐδοσ, δῃὰ 15 ννἱϊποαΐϊ δαρροτί ἰῃ ὑδαρε; οἷ. Νὰ. 248. -- ΘΟΑΜ ε ἐν 
Ἐσεβων.... καὶ ἐν Ἰαΐὴρ καὶ ἐν ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς καὶ ἐν πάσαις ταῖς 

πόλεσιν ταῖς παρὰ τὴν ᾿Ιορδάνην. ΟΙΠΕΙ τεσοπβίοῃθ Βανα ἐν Αροηρ οἵ ἐν γῇ 

Αροηρ (Β);  οπιϊῖ5 ἴῃς οἴδυβε αἰϊορεῖμβε. ϑιμχία ϑογάασρενε αἰϑο Ἐ,. --- ΣΥΥῸῚ 
ὈΓΟΥΛ ΜῸ] ΟΟΒΝ διὰ τί οὐκ ἐρρύσω αὐτούς. Το 5ἰηρ. “άοιε 856 Ὀδεη υδεὰ 
τγουρδουῖ, ἀπα ἰ5 ἐπίγι πῖον ρῥγείεσγαυϊς μοτα; ννὰ 8ῃου]ὰ μεγείογε ρου 

Ρτοπουποα Ὁτῦχη (5ῖυ4.); ἴῃς πιᾶβο. βυβῆχ ἴον ἴα ἔξπι. ἰ5 ποῖ ἰπίτεχυεηῖ; 
Βεζς, 1 πϑοαββϑευ, ἰὰ πισῃς Ὀ6 ἐχρίαἰπεὰ ἃ5 σωΐ σερδεε ἴοτ ἴῃε ρεορὶς οἵ ἴδε 
οἰκίεβ. -το να Ὁ;2] αἱ ὁλαέ ἐΐνιε, 259.244. 125 144 2114. Ἡ͵ δληὰ ἐτεαυεπῖγ. ΤΠετα 

5. πὸ ἱπβίδῃος ἴῃ ἴδε ΟἽ. ἴῃ ψ ηῖςο ἢ τς ρἤγαθε δρριοδομαβ ἴπε βεῆβε, ἀμγέρ 
αὐ! ἀκα “ἔνι... ΤὨϊβ ρῖνεβ σοπϑίἀεγαῦϊς βυρροτί ἴο ἴῃς Ὠγροιϊμεβὶβ δάναποεὰ 
δῦονε οὔ οἴδεγ. στοιπάβ, ἴπαὶ ἐἀγες ἀμμαάγεα γεαγς ἰδ δῇ ἰηϊεγροϊαζίοῃ. --- 

21. οὐὖτι ὄρϑτ την" 90 Φ»] ἴῃε δοοεηῖβ ἱπάϊοαϊς 1μαΐ Ὁν ἰβ ἴο Ὀς τακεὴ ψ ἢ ἴμς 
Ῥηποῖραὶ νετῦ (ἀραϊηϑὶ Βε.). 

28, 29. Τῆς Κίηρ οἵ ΑἸητηοῃ ρᾶγβ ἢ0 πεεὰ ἴο Τρ Π8}᾽5 σερτε- 
βϑῃϊδίίοηβ. ὙΤἢδ ϑβρὶπὶ οἵ Ὑδῆνεῃ σοπλεὲβ Ὁροὴ ἴπε σδαπιρίοῃ, 

δηὰ πε Ἰεδάβ ἀραίηβὶ ἴῃς ἴοαε. [Ιἢ ν.9 ἴῃς τεάδοϊογ επάδανουτβ ἴο 
τθοονεσ ἴῃς [ἢγεδά οἵ τῆς παγγαῖϊνα, ννῃϊοῇ ἰ5 Ὀγοίκδη ὉγΥ ἴῃς Ἰοηρ 
ἱπιεγροϊδιίοη, ν.}5.:8͵..--- 29. 7.6 “ῥὶ» 11 97 γαλτυελ) 5εεὲ οἡ 43}, δῃὰ 
οὗ, τ454 15. 5. ττὖ,-- 272 τοεπῦ οὐεν 29 Οἱ καί «πὰ απασεεη, απά 

τυεηΐ οὔέν ἴο ἥὲεῤελ 9. ΟἸ)αά, ἱ «πα ονι. Ατχρῥεὰ ο7 Οἰα ἀξ 

τὐεηΐ οὐδ τ τὴς Ανενποημίσς ἰϊ ῖ5 ποῖ ροββί Ὁ]6 ἴο ἴόσπη ΔῊΥ 5341|5- 

(λεΐοιυ ῃοϊϊοη οὗ ἴμεβε τηονοτηεηῖβ Οἵ οἵ {πεῖς οὐ͵εοῖ. [ἢ ν."ἢ 

]ερθπαἢ τὰ αἰγεδαγ ἴῃ Εἰϊεαά, δῃα ργοῦδοὶν αἱ Μίζραῖ, ψῇθσα 

ὨΘ ἀρραγθῃῖὶγ 51}}] 15 ἴῃ ν Ὁ, ἢ5 βει[ἰηρ οὐδ ἀραϊηβὲ ἴῃ 6 Απημηοη- 

ἰῖε5. 15 τεϊδῖθβα ἴῃ ἀυε σοῦγβε ἰῃ ν. 3, 1η ᾿ἴ56][ ἰζ 5. σοῃοθῖνδῦ!α 

δπουρῃ ἴπαὶ ἴῃ656 ᾿ουτηαγβ ἴο δηὰ ἴτο ἰῃ (Ἰ]εδ δηά Μηῃδββθῇ 
ΜΈΓ (ογ [6 ρύγροβα οἵ ταἰϑίηρ ἴῃς ἴτῦε5 ἴοτ [ῃ6 ψᾶγ, ᾧ τῃουσῇ να 

5Βῆου]ά ὄχρεοῖ βοίηα ἱπαϊοδιίοη οἵ ἴπὰ ἴδοι (οἴ. 655 γ3 δχο.); Ὁαϊ 
τηῖ5. σδηποῖ 6 [πε ἰηϊεπιίοη οὗ ἴῃς δυῖμοσ οἵ ἴμ6 οῃμαρίοσ, δοοογά- 

ἴῃ ἴο ψῇοτῃ ἴπε 15γαθ 65 ὑγοσα δἰγεδάν ἀββειη ]εὰ (ν.}}5 οἵ, το"). 

Φ Τῆς οἴδεγ γϑοθπβιίοῃβ οἵ ὦ ἢδᾶνε ἐρρυσαντο (Ξ ἐξείλαντο. 

40 ἰδς ἕοτωι λέῤαρελ ες οὐ ν.ἱ], ἢ. 289. :Βε. 
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Ϊὰ 5ῃοσῖ, ν.9 ἰβ ἃ βοιβενηδῖ ὑῃη5..1}}] διϊθιρὶ ἴο ἔδϑίθεῃ ἴῃς ΠΟ 

οἰοῖι, ν. 5. Ἰηῖο ἴῃς οἷά ρατηηεηΐ. 

80, 81. ΖορΒΓ6}}᾽5 νοῦ-. --- ΤΏεβε νεῖβεβ βῃου]ά βιδηά ἱτηπιθάϊ- 

δον δἴϊεσ νι; ανίηρ Ὀδεη δοοϊαίτηεά οὨϊείδίη ὈγΥ τῃ6 ΡΘΟρΙες, 
7ερδῖμα νονβ ἴμᾶῖ 1 Ὑδῆνε Ὑ1}} ρῖνε Ὠϊπὶ νἱοΐοσυ ονεῦ ἴῃ 6 

Απληοηϊῖα5, ἢς ΜΠ] οὔεσ πὶ ἃ δυϊηδη βδοτγίῆος, ν.39.51., τ[ῃ686 [δῖε- 
Ὁ] νογάβ. ψεσα υἱϊετεά δεΐογε γαλευεὰ αἱ Μιζρδῇ, ν."}» οἷ. ν.ὅ5.3. 
Ης τῇδ ῥυῖΐβ Πἰτιβε αἱ ἴῃε μεδά οἵ ἴῃ6 ρεορὶες δπά τρᾶτοῆθβ 
ἀρφαϊηδὶ ἴῃς Απηηοηϊίεβ, ν. 3, ΤΏδ ογάθσ δᾶ58 Ὀδεη ἀεγδηρεα ὈΥῪ 
τῆς ἱπιτοἀυοτίοη οἵἉ ν.5.9, δηὰ ρεσῆδρβ 511} ἤυγῖῃεσ ὈΥ ἴπε δςοοὶ- 
ἀθηΐδὶ σοηβθαιθηοαβ οἵ [Π6 ἱπιεσροϊαϊίοῃ ; 5866 ἀῦονε οἡ ν.". -- 

80. κῤλίδσά νιαάξ α τὕὉσῖν 1ο γαλτυελ] εἴ. αεη. 2855 1 5. 1 
2 5. τοῖ΄. - 81. Ἡγάοευεν ἐξ μια δε {πα: εοηες ομἤ οὗ τε ἄρον οΥ 
γὴν ἀομδε 10 γισεί της, τυὐξη 7 γεΐεγη σμεσσοογ ἥγονι τἀ 4 γιπρα- 

ἐΐς σαί ὁε γαλευελ'ς, «πα 7 τυῖδ οὔῇεγ ἀΐρι τῷ ας ὦ δωγν οὔε- 

ἐπ9] ἴῃς οτὶ ίῃαὶ βεαιαὶ οἵ 115 νεῖβε ἰ5 ν δ; “μα ζεῤλίλαλ «ῥοῖό 
αὐ λῆς τυογαἰς ὀφογε γΥαλευεὴ αὐ Μτεβαά. ---- Οἀετ θεῖ ἴῃ ἢος ἰοσο 
οορίἀνετῖς ᾿ερμῖα βεουμάσεῃ σορίτατοποῖ Ὠυπιδηδτη, πο νους 

απίοδιῃ Βἰίδτν σορίϊᾶ556 ; Δ] οαυΐϊῃ ἤθη ἀϊςεγεῖ, οὐτὰ ᾿ἸΔτλ σοτηδγεὶ 

οσουττίββα, Ησαυ τας, ἢ] πηεᾶ, ἱπηρεάϊϑιὶ πιὸ; ἴῃ οἤεπάϊουϊυτα 

λεῖα 65 ἰὴ οὐου β τηεὶβ.... 56ἃ αυθ ροΐαϊξ οσορίζαγα ῥτίπλιῖι5 
οσουττοηΐεηη, ααἱ ἢ] ο5 ἃ]ο5 ἤοῃ μαραραϊ ΑἸ οοη)υραπὶ οορίϊά- 

νεῖ" -- Γμαῖ ἃ Ὠυτηδη νἱοίπι ἰ5 ἰηἰεπἀδα ἰ5, ἰὴ ἰδοῖ, ἃ5. ρ]αίῃ 85 
ψΟΓὰ5 οδῃ τηᾶῖ ἰΐ ; [ἢ6 Ιδηξυαρα 15 ἱηδρρ Ι΄ Δ ]6 ἴο 8η δηίϊτηδὶ, δηὰ 

ἃ ΝΟΥ ἴο ΟΕ ἴῃ ἤτγβι 5βῇεερ οἵ ροαὶ δὶ Ὧ6 σοηλθ8 8ΟτΟβ8 --- ποῖ 

ἴο τηθητοη [6 ΡΟΞβ5Ι ὈΠΠΠῪ οὗ δὴ ὑποϊθδῃ δηἰπλαὶ ---- 18 {τἰνία] ἴο 

ΔὈβυγάϊγ. [Ιζ 15 ποῖ, ἰῃεγείοσε, ἃ σαϑῇ νον ἴο βδογίῆςς τὐλαίευεν 

ἢχβι πηδεῖβ Ὠϊτ, ἴου ψῃϊ ἢ 6 15 Ρυηϊϑῃδά, ἐ Ὀυΐ ἃ ἀεἸ Ραταῖα ομθ. 

8ε6 ἔσγΠΕΓ οὐ ν. 3, ἀπά ποῖς δἵ ἴῃε δηὰ οἵ ἴῃς Ἵμαρῖεσ. 

392, 33. ΤῊΘ ψὰσ; ἀοἔοαϊ δῃὰ βυ)] ραϊίοι οὗ [10 Απηπιοιἑῖθβ. 

- κῤλιῤλαλ τυερῦ ουεν 19 “τε Αγινιονγιέξες το βρλ τοὐὰ “ιφρε] Ἠδ6 

ἴοοῖ ἴῃ ἀρρταββίνα, δηἋ, 85 ἀρρεδσβ Ὀοῖῃ ἔτοτῃ ἴῃ 6 ἰδησυαρε ἤδσα 
δηά ἴτοπῃ ἴῃε πεχὶ νεῖβε, ἱηνδά δα {πεὶγ τογπίοτυ. ὃ --- 383, 274 ὀεα 

τον ον Αγοῦγ Δὴ γος εοηις το δἔίπηζά, πυόηῖν οἰδές, απα ας 

ΦΆΑυν., φεαεςί, 49. 

Ὁ ΕἸ, 105., πῶ. ν. 7, 1ὸ ᾧ 263, ὑποσχόμενος . . . πᾶν ὃ τι καὶ πρῶτον αὐτῷ σνυντύχοι 
ἱερονργήσειν. Φ Τάι, ᾧ ΕἸ, ]οε. 
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7) ἂν ας Αεξ ξΖεγαρείν»ε ἴῃς ἀϊγεοϊίοη δηὰ ὀχίεπι οὗ [ἢΐ5 νἱοϊοτίουβ 
δάνδῃσε σδῃποῖ ποῦ 6 τηδάς οὐ. “4γ067 σδῃηοῖ Ὀε ἴῃς ΟἸἿΥ οὗ 

1η15. βᾶῖὴθ οὐ ἴῃε Ατσποη (ν.33)," Ὀὰϊ “Ατόοσῖ ψῃῖοἢ 15 ἴῃ τοηΐ οὗ 
ΒΔΌΡΔἢ" (ΔΌθδἢ οἵ Ατἴμπλοη), 705. 1325; τπαᾶΐ 15, 85 ἰ8 βϑη- 
ΟΥΑΙ υπάετβιοοά, δαϑδὶ οὗ τῃδὶ οἰἴγ. “Ὄἔύήμπιά ἰΒα σοῃποοῖθά ὈΥ 

Εὐβοθυβ ψ ἢ ἃ νι ]αρα σα] δα ἴῃ ἢἰ5 ἀδᾶγ Μαδηϊῇ, ἔουσ τα 65 
ἀοῦλ Ηδϑῃροη οἡ ἴῃς τοδά ἴο Ῥῃ δά οΙρηϊα ; ᾧ ἔοσ Αδδ]- Κασαγπὰ 

(ἰπεγατά-πηεδάον) ἢς βυρρεϑὶβ ἃ νἱαρε Αὐεὶ ϑἰχ τλ}165 ἔτοτλ 

ῬΒΙΔαοΙρἢΐα, ἴῃ ναὶ ἀἰγθοῖίοη ἰ5 ποῖ ἰηάϊοαϊθά. ὃ ὙΠ 5ἰϊτυδίίοη 

οὗἨ Μδδηϊ ἀο65 ποῖ βυἱϊ [πὸ σεαυϊγεπηεηϊ οὗ οὐγ τοχὶ ; νὰ 5Βῃουϊά 
Ἰοοῖκς ἔοσ ΜιΙπηϊ ἴῃ Απηηηοηΐζε τοττϊοσυ Ὀεγοηά Ατοοσ, ποῖ ἴῃ ἴῃ 6 
ἱπητηθάϊαϊς νἱοϊην οὗ Ηδβροη. ὍΤῇε οἴμοι ἰάθη βοδίοηβ ῥσο- 
Ῥοββά ἃζὲ ποῖ νεγ δια. --- ΖΩυερέν “στυ»5} ϑυπηπηατυ δοοουηΐὶ οὗ 
7ερμιμαἢ᾽ 5 σοηφιεβῖβ ; οἴ, [05. το. Βυῖ ἴογ ἴπε8ὲ ψογάβ, ψῃ ἢ 
βἴδῃα πλοσεονεῦ ἰπ ἃ βϑοπιανῃαΐ ϑυβρίοϊουβ ρίδοθ, γα βῃου!ά ἴακα 

106 νϑῖϑα ἃ5 ἃ ἀεβοσριίοη οὔ τῇς Ὀαίεα. --- Ζῇ ,Α4»»ριογιῖήσς τὐόγεῦ 
σμόγωραεα} 56ε6 οἡ 4; οἴ, 8551 5. γ18, 

29. τρῦη τὶ 29] ἼὩ ὙΠῸ δος. “5ὸ ονεσ, ρᾶβ8, (9 ἃ ρἷδοε, 1818 οἵ, 121 

Αἴ. 5ὅ 62 15. 235 ἃς. (55.). “Ῥα55 “άγοιερά, ἱτανεῦβε, ἃ τερίοῃ 18. “3 2", 1 5. 95 
δηὰ οἴῃ. --- ἸἸὉ» 22 29] 8ῃ δποπιάίουβ ἐχργεβϑδίοῃυ. [{|κὲ οἴμεγ νετὺβ οἵὗ 
πιοϊίοη, ψΒεη ἴμε ζοαὶ '8 ρΡεγβοῃδὶ, "2} ἰβ σοηϑίγαβα νὰ ὃν (59), νι δὲ 128 ἃς, 
8εςε Οε5.26 ὃ 118,2. ΤΒε ἰηϑίδποεβ νἤογε ἴῃς δος. ἰ5 ἰουηὰ (ροεῖ. ἀπά ἰαῖςε; 

οἵ, τ 5. 1.339). ΟἿΪῪ τπᾶῖκε ἰΐ ποτα ργοῦδθϊς ἐΒαῖ ἴῃ οὐ νεῦβε ννυῈ ἢᾶνε ἴῃς ἰδῆσυᾶσε 

οὗ ἃ οσοπιραγαιίνεϊυ Ἰαῖε τεἀδεῖον. --- 31. Ντὸ ὝΨΗ ΝΥ] ἴῃς οορπαῖε βυδ)εοῖ 

ΔΡΡεδῖβ ἴο εἰηρῃδβῖζε ἴμε ἱπάςβηίϊϊεπεβα (αηίνετβα! γ}) οὗ ἴῃ 6 ῥτγοπιῖβε, Κζλο- 
ἐυεν ἀΐ για} ὅδ. ---- 0 ΤΙΝ ΝΥΝ ἰ υϑεὰ ΟἿ]Υ ΟὗὨ ΡΕΥΒΟΏΒ; 2 γῚῸ ψου]ὰ ποῖ 
Ὀε 5αἱὰ οἵ ἀοχηεβιὶς δηϊπιδίβ. --- πον ὙΓΟΡΣΥ ΠΝ Π.3}] [86 ἰα81 ννογὰβ ἐχρί δἷπ 

ἴδε Πτϑῖ, ν ῃῖς ἢ ΌΥ {Πεπιβεῖνεβ πιρῃϊ Ὀς υπάετβίοοά ἰπ ἴῃς 5εηβ8ε οἵ 1 5. 1}}. 

Μορβεβ Κἰπιοὶ ἱπίεγργεϊεὰ ἴῃς βεσοπά οἴδυβε 85 δῇ αἰϊεγηδῖίνε, 588}} Ὀε ςοπβε- 

οταϊεὰ ἴο Ὑδηνεὰ (1 ὑπᾷϊ ον βδογίῆςς), ογ (1 5υϊ40]6}} 1 ν}}} οὔεν ἴξ 85 ἃ 

Ὀυτὴῖ οετίησ. ὅ6ες δεῖον, ποῖς ου νυ. "0, --- 838, Τῆς Απιπιοηΐϊϊε Ατοεῦ ἰ5 

παπιο ΟἿΪΥ Πέτα δηά ἴῃ 08. 1.326, ΛΒ Ὁ ὃν ον Υν . Τῆς ρΡῃγαβα 20 ὃ 

ἴῃ Τορορταρμῖσδὶ ποιϊοςοθ βεηθγα! ν πλεϑῃ8 " εαϑὲ οἴ᾽ (866 οἡ 163). [Ιῃ 2 5. 246 
Ατοεῖ οἢ ἴδε Ασποῃ ἴ8 πιεδηῖ; ες ὃγε., 7.8.5. Ρ. 217, 221; Ὠτ., 7.5. Ρ. 2ὃς ἔ.; 

Ὀῖ., ΝΜ ΦΥ͂. Ρ. 514; 80 αἷϑο Νὰ. 3284 (αραΐποι 2.82. ἴ. Ρ. 248). Νὰ. 2135 (ῦ, 
186 Ὺ ἴοοκ 4}1 μῖ5. [5:80π᾿8] σουπίτγ, ἀπὸ Αροηρ ἕω: Αρνων, ἰ6 ῥτοῦδοῖγ, ἱκα 

4 διυά, 
1 τηῖ5. νεγβε (ΡῈ) ἰΐ ἰ5. δ]οιϊεά ἰο δά, ψῃϊοῃ μεῖβ “ μα] τῆς σουπγ οἵ ἴ86 

Αἰοτηοηίίεβ, ἃ5 ἔδσ 85 Ασοεσ," ἄς. [11 ννᾶβ8 ἱβεγείοτε δῇ Απιπιοηΐί ἴονν. 

1 0.53, ,ϑομ: «οἴ, ΕἸ, 705. 4ς., Μανιάθη. ᾧ Κώμη ἀμπελόφορος Αβελ, Ο.53, 2255. 
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ΤῊ ἰῃ ἘΞ}, δὴ εἴτοῦ ἔοσ Ρ3)Ὁ. --- ΓὉ] ἰπ ΕΖ. 2717, τολεαί ο7 δέρνει, ἴὰς ἴεχὶ ἰ5 
ςοιτυρῖ; 8ε: (ο. Βυοκίηρμαπι5 Μεη)αῆ, 6 οσ 7 πὶ. ΝΕ. οἵ Ἡεβῦδῃ οὐ ἴδε 
τοδὰ ἴο ᾿Απιπιᾶη, νὴ νος Καδυοκεῖ (332. 5.ν.) ἀπά οἴπετα νου ὰ ἰΔΘ ΠΕ 
Μίμηΐ, βεθτοβ ποῖ ἴο εχὶβὶ; 366 Τυβίγαη, δαμα οΥὙ “7οαὐ, Ρ. 155; 524.. 

ΜἩενιοῖγς, πὰ 7α. Μίηγει ((οπάετ, “γεά ἀπά Μοαό, Ρ. 252) ἰβ τῶυςἢ ἴοο 

ἔλι βου. ---- Ὁ. 15 52Ν] Ευβεῦ. ποῖδβ ἔννο οἴμον Αθεἶβ, οῃς 12 πῃ. Ε. οἵ σδάδτα 
(πποάετη Αδ11), τς οἴμες θείνγεεη ᾿Πϑαπιᾶβουβ δηὰ Ῥαπεαᾶβ. Ττίβίγαπι ( Ζα»αῖ 

97 “7 οαὖ, Ῥ. 154 [.), ϑαρροβίῃρ ἴδε Ὀαῖ1]6 ἴο βανα Ὀδε ἑουρῆϊ δ ἴῃς Μοδθϊτε 
Ατοοτγ, οὐ ἴῃ Ατπου, Ψψου]ὰ τεοορηΐζε ους Αὐεἰ-ἰκεταμγίπι ἰη τῆς Κατα ὈΒίθδη, 

ἃ τηῖϊε οζ ἔνο οαβί οἵ Ὀΐρδηῃ. 

894-40. ΤΟΡΕΓΠΑΝ᾿ 5 τοίθασῃ; δἷ8 Ἰηϑοῦηρ τ] .ἷ8 ἀρ ΟΣ; 
[09 ἔυ]βιπιοαΐ οὗ κιῖ8. γόῦ-. --- Ϊἐρῃ μὰ τεῖυσηβ ἴῃ {ΠυπΊρἢ. 
Απιοὴρ ἴῃ6 ψογθη ΨῃΟ σοἰε γαῖα ἴἢ6 νἱοἴοτγ ἢ σἤογαὶ ἀδῆςσα8 
Ὠἰβ ΟὨΪΥ ἀδυρῃῖοσ σοπλε5 ἸουΪγ ἴο τηθεῖ ἢἷπι. ΤῊΣ (ΔΈΠ ΕΓ ἰβ ἴῃ 

ἀεβραῖσ, θὰξ Ὧ6 πηυϑὲ Κααρ ἢἰβ5 (αἴα] νον. ὍὙὴε τηαϊάθηῃ τεοθῖνεβ 

ΕΓ ἀοοι ἰῃ ἃ ποσοῖς βϑρί τι; 586 15 σδᾶγ ἴο ἀϊδ, βἰπος Ὑδῆνεῃ [85 

ἀνεηροά Ποῖ δίμεσ οἵ 5 οεϑβ ; 5η6 ΟἿΪΥ 55 ἴνγο πῃοητῃ θ᾽ ταϑρὶτα 

ἴο τιοῦσγῃ ΠΕσ πηαἰἀεηῃοοά. ὙΥΏεη ΠΘΥῪ ἀγα ονϑῦ 58ῆ6 γοίυσγηβ, δπὰ 

Ερμα (1615 ἢϊ5 νοῦ. [ἢ ΠΟΙ τηϑιηοσυ [ἢ 6 ψοπγλεη ΚΕΕΡ ἃ ἔουτ- 

ἀδγβ᾽ ἰεβιϊνα! Ἔνευυ γεᾶγ. -- 34, χρλήησὴ ἐαγις Ὁ ἀΐς λοηις αὐ 

“Μίρῤαλ)] ἴτοαὰ Μίζραῃ ἢβ 8εῖ ουὖὲ ἴο ἴῃε ψὰγ, ν. "53. ὍΤῆαὶ ἔς 
δδὰ ἃ μοπὶβῈ ἴῃοσθ, νγγὲ ἰδάση ἢγϑβι ἔτοπι [5 νεῖβα ; ἴτοπὴ ν. 5 "5 νὰ 
βδουα ποῖ ἢᾶνα βυβρεοϊεά ἴ. Τῇ ΝΟ γερσεβεηίδιοηβ ἀγα ποῖ 

ὨΘΟΘΘΒΑΓΙΪΥ ἰγγεσοηο 4} 16. --- ΖΆεγε τυας ἀΐς ἀσωρλίεγ, ἐογεΐηρ οἱ 

τ νιεοῦ ἀϊΐμι} ἴῃς δυῖμοῦ ἀδρίοϊβ ἴῃ6 βοθὴβ νι ρτεαῖ νἱν  ἀΠ 685 ; 
εἴ 453 55 δ ἐανιδομγίηες ἀπά εὐογαὶ ἡἴαη265] 85 ἴῃ 6 ψοτηθῃ 
ταεὶ Πανὶά, τ 85. 185 (οὗ, 21}} 205), ΟΥ 45 Μίγίδπιὶ οεϊεργαϊθα [ἢ 8 
ονεσίησον οὗ Εργρί αἱ τῆς Ἐδὰ ὅεα, ἔχ. ᾿οἶῦ, --- δὴς τὐας αὄτο- 
ἐμίεν απ οπέν εὐ, ὄὀερίασς {“πἴἶς οπό ἀξ ἀασα ποφίηλθῦ σολ ΜΟΥ 

ἀσερλγ} δχργθϑϑίοηβ ἃτ6 δοουμπηυϊαϊεα ἴὸ εἰ ρῃαβῖζε ἴῃ 6 ἰοίδὶ 

Ὀετγεανθπηθηὶ Μη ϊοἢῃ τἢυ5 σοητοηϊεα Πίπι. --- 35. Ξ27εὲ γεηπξ δὲς 
φαγριδη:} ἃ φεβίαγε οὐ νἱοϊεηὶ ρτίεῦ οσὔ᾽ τηουτηΐηρ, θη. 375 
2 5. 132}. ΤοὉ τῇ δηά οἴεη. --- Οὐ, νιν σμράίεγ, ἠάοι ἀαεί γωϊπεαῖ 
»ι6} τ. μεμα γιό, ἃ5 ὉΥ ἃ ἀεδάϊν Ὀἷον; 2 8. 225 οἴ. Τυά. ςἿ. -- 
Ζάοι αγί ὄεεονιε 146 ατρήλον 9 γῆν εαίαηεῖίν} στῇ ἰταρῖο Ἐπ ρ ἢ ϑἰϑ, 
Ζάομ" Τῆς ἰτδηβίδιίοη οὐ ἴῃς ἘΠρ] 5} νεγβίοη, Ζομ αγί ὁρι6 
4Γ τορι “λα! ἡομδίς νιδ, ἰ5, αἱ ἰθαϑὲ ἔογ ἴ6 τηοάδσῃ σϑδάθσ, θοιῃ 

δθΌ]Ὲ δηὰ τηἰβϑεδάϊηρ ; ἴῃ6 νεγῸ ἰβ οπα οὗ [86 βιἰτοηρδβδὶ ἴῃ ἴδε 
ἰδηφυάᾶσε ; εἴ. ἀεη. 34 705. 65 γ51 5. 1451 Κὶ 181.15..-- 7πα:- 
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γμιμελ ἂς 7 ἀαῦε τῤοξοη ὦ εούενιρ τοογα ὁ γαλευελ, απα καπηοΐ ρῸ 
δαεξ] |ἴτ. ἄσυε οῤεπεα γῖν τιοιϑζά τὐΐάξ, αἰϊτοτεὰ ἃ στεαὶ δηὰ ἀγεδά- 
[ι] νον; οἴ. ]οῦ 45.5 Ρ5. 66:3, ὙΚΥΠῺ τῃ6 Ιαβὶ τγοσγάβ σοϊωρᾶσγε 
Απι. τ ἄς. --- 86. 58Π6 ἔξεϊβ Πεῖ ἀοοπὶ ἴῃ ΠῚ {δίῃ εΙ᾿5 ραϑβϑίοῃδῖθ, 

τπουρῃ νᾶρὰς ψογάβ, δηᾶ δηβνειβ ἢ ἱγαρὶς Πατοίβιῃ, 80 ἰεὶ ἴΐ 
6! ϑίπες ἰἴ ἀρρβᾶγβ ἴῃ νι τπδὶ 5ῃ6 ἰ5 ΠΥ ἀνγᾶγε οὗἨ Ποὺ (δίς, 
ΑΙ Ποὰρἢ ἰδ μᾶ5 ποῖ Ὀθθὴ πμαιηθά, Βυάάς σοῃοεῖνεβ {παΐῖ, ὈῪ 
δοοϊάεδηϊ οΥ ἀδβίρῃη, ρατί οἵ (6 ἀϊαίορι!ς 45 Ὀδθη ογιϊ τε Ὀεῖγθεῃ 
ν. Ὁ δῃὰ νι; 186 ἀδυρῆϊεσ τυ δᾶνε δϑκεὰ τῃ6 τηβδηίηρ οὗ ΠοῚ 
{Αι μετ᾿ 5 εηἰρηιαῖϊς βρεεοῇ, ν. 5, ἀηὰ Πε τηυβὶ δανα ρίνεη ἴῃς ἐχρ] εὶς 

ΔΏΒΜΕΙ, ΤῸ τὩ6 ἰΐ βἜθπβ, Οἡ [ἢ σΟὨΙΓΑΓΥ, τυ οἢ τλοσα ἴῃ δοςογά 

σὴ ἢ τῃ 6 παῖίνε αὐτὶ οὗ ἴῃς βίοσγ- 6] 16 σ [παὶ ἢ6 Ἰεῖ5 [6 5ἰτυδιίοη δπὰ 
ἃ ΜΟΙΊΔη᾽ 5 41 οἸς ργαβοηϊτηθηῖ ϑυβῆοθ, ψἱτποὰΐ [5 ῥγοβαὶς ὄχρὶδ- 
παίΐοῃ. --- ν γ,αε7] 411 τῇς ραῖῃοβ οἵ ἴῃθ 5ἰϊυδίίΐίοῃ ἰ5 ἰῃ τς 

ποτά. ΠῚ ἃ Ψψοπηδη᾿ 5 [ΘΠ ἄθσηθ85 ἀπά ἃ ΨΟΠΊΔη 5 σουγζᾶρα, 586 
Β[Γθηρίῃδη5 Ὠϊπὶ οσ ψνῃδί ἰ5 Ὀείοσγε [δηλ θοΐα : Του δαϑὶ υἱἱετοὰ 

τὴγ νον ἴο Ὑδῆνεῃ ; 4ο ἴο τὴβ ψῃδὶ τἴπου ἢαϑὶ νονεά [411 ἦς 22 
λαίὰ φγοεεεάφα γον τὰν νιον, Νὰ. 20. ὙΠ ϑροκθη ψοσζὰ ἰβ 

ςοηρεϊνεά 85 ἃ τεὰὶ [ῃϊηρ; οἴ. 15. 55, --- δίπες γαλευελ λαὰ 
τὐγομρλ 707 Τ1εὲ υεηρέαηες 97 ἐλπε ἐπόρηΐδς} ἴῸΥ βο ἃ. νἱοίοσυ 

5806 15 σοηϊεηΐ ἴο ἀἰ6. --- ϑ8ῆ. 58:6 855 ΟἿΪΥ ἃ Ὀτίεἴ τεβϑρίϊα. ----- ϑϑαγε 
»ιό μῦο »πορι ἢ] οἴ, τ 5. 11τ.-- 7 λα: 7 νὰν ροὸ ἄστουμ τῤοη 2ὰξ 
»ιομηίσίης ἀπαὶ τὐέοῤ ὀεεαμδό 97 "ιν νιαϊάεπλοοα ] τοοῦτη ἴῃαϊ τὴν 
γουηρ [ἰδ ἰ5 ουϊ οἔ- ἴῃ ἰἴ5 βοπετ. --- 88. Τερθι πῃ ρταηῖβ ΒΟῸΣ 
τεαυεϑῖ, δά 86ηάβ ΠΟΙ ΑΔΥ [ὉΓ ἴνγοὸ τηοηϊῆβ, Ὡς ἢ 506 βρεηάβ 
τῇ ΘΓ σοιηρδηίοηβ ἴῃ τηουτηΐηρ, ἀπιοὴρ ἴπΠῸ τηουπηίδίηβ. ---- 
90. ὙνΏδη (ἢ {ἰπ|6 νγᾶ5 ὉΡ, 58η6 τεϊυσηθα ἴο ΠΕ (ἈΠ 6Γ. ---- 4π4 ἀξ 
ἡ το ἀξρ τυλαΐί ἀε λα υοτυεά το 40] ν᾿», ΤῊΣ ταβαῖνα οὗ ἴπ6 
ψΓί[ασ, ῃῇο ἄταν [6 νδὶϊ ονθσ [ῃ6 ἰδβϑὶ δοῖ οὗ ἴῃς ἱγαρεάυ, μᾶ5 
Ῥδθὴ αὐνυβεὰά ὉΥ ἴῃε ταϊϊοηδ  βιὶς ἰῃϊθυρσοῖοβ ῇο οἤοοβα ἴο 
ἱπιαρίης ἴπαὶ ἢς αἰά βοῃηθίῃίηρ αἰϊορεῖμεσ ἀϊῆεσεης το ψῃδῖ 
ἢδ Πδά νοννεά ; 566 ποίβ Ὀδίον. ---- ϑἦς ποί ἀσυίΐηρ ἔποινη ὦ τιαπ) 

αἰγουμηβίδης4] οἰδυβα ; δῇς ἀϊεά 4 νἱγρίη, ὅξη. 24,5 ἄς. Τὸ Ἵοοη- 
Ὡθδοῖ δηά ἱταηβίαϊο, 272 ἐπ το ἀξ τυλαί ἀξ ἀαά υοτυεά, αηπα «ἠδ ἀκα 

πού ξποτὺ ὦ »αη, τἰῃμῖ 15, γεατηδίηθα ὑητηδιγια ἔοσ ἴῃς τοϑὲ οὗ ΠῸσ 

11π,7 15 υηρταπιηηηαίίοδὶ) ; ᾧ ἰἔ ἴῃ 6 ντίϊοσ δα τηδδης [ἢ 15 ἢ6 τηυβὶ 

5 Κίολί. κ. δαν", Ὁ. 126. 1 ὈΚΙ., ΟΙεγ., Κα. ἃ]. πιὰ. Ζ Βε., Βα. 
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Βᾶνα νυτίθη ἴῃς Ἰαϑῖ οἶδιθς ἀἰβδτθηθγ. Οὐ ἴῃς Ὠἰβίοιγ οἱ ἰπίετ- 
Ῥτγεϊδίοη 8586ε6 ποῖε Ὀεΐον, ᾿. 304 ἴ. --- 40. τ Ὀεοᾶηλα ἴῃ6 ουβίομλ 
ἴον ἴῃς β8γδβϑὶ 6 σσοσῆθη ἴο οὔβαγνα ΔῃΏΌΔΙΥ ἃ ἴουν ἄγ᾽ τηουγηΐηρ 
ἴογ 7 ρθη 5 ἀδυρῃζοσ. ---- 70 ἐσγιεη } τ Ϊ5. Ἰηϊεγργειϊδιίοη, νης ἢ 

ἰ5 [παι οὗ ἴῃς δηοίεηξ νοσβίοηβ," 5115 ἴῃ 6 σοηϑίσαοοη δηὰ σοηϊοχὶ 

θεῖος τΏδῃ, εοηιριοηιογαΐς, εεξόγαξε, ΜὨϊΟἢ πγχοϑῖ πηοάδσγῃ οοϊωσαθη- 

τδῖοτβ δάορῖ. 

834. ἸγΝΊΡΟ ΓΙΚΥ ἸΓ2 Π)5}] οὗ, τ 5, 916 Εχ. 416 Οεῃ. 24}. 45 ἃς, Π)Π οὗ ὑπεχ- 
Ῥεοϊεὰά οοἰποίάεπος; 566 οἱ 423, --- ΓΙΌΓΙΌΣ. Ὁ ῺΓ2] ἢΓ 5 ἃ ἰδιιδουτίης, υβεὰ 5 

δῃ δοοοπιρδηίτηθηΐ οὐ νγοϊηςπ᾽ 5 σβοταὶ ἄδηςεβ, ἔχ. 150 1 5. 185 (οἴ, Ῥε. 6835 
1509), δῃὰ οἡ οἴμον ἔεϑίδὶ οσοδϑίοῃβ, 18. 512 248 ὅο. 8ϑες Νίεδυμτ, Αἰ δίσεδε- 

φοἀγεϊόμρερ, ἷ. Ὁ. 180 ἢ; [,8ης, “οάεγε Ξργριανο, Ρ. 366; 238. 5.ν. “ Τίτι- 
Ὁγεὶ." Οὐ [με ἄδῃοες 5εἜε ϑρεποεγ, 2.4 ἐκρίδες γἱέμαἠέδιως, ἱ. ἵν. ς. 4; 1υεγταῦ, 

}ῬΑ ΕΞ. χν. ρ. 2ο6-2ο8; 2.83, 1. Ρ. 703-7ος; ΝΜ εἰζειείη, Ζείξεάν. Κὶ Ξρλποίοσέο, 
1873» Ρ. 285 Β΄; «οἵ, ΠΕ] ζοοι, ἡ᾽ολεεδίεα, Ῥ. 170 ΠΕ. --- ποτ μὴ Ρ}] αζ ἐαρεέτενε 
ἐμα ὠρϊφερίία γμΐ, Οἱ. 100 116, »Ἴ25 ὯΝ ΓῪ προ Νν, πτ ΓὩ 12 ὩΘῸ Ὁ }Ν1 τὰς 

τηᾶϑς. 5υΗ. [5 ρεσῃαρβ ἴο δε εχρίδἱπεὰ δ5 αἰϊγδοϊίου ἴο ἴδε (οἸ]οννίηρ 12, ἃπὰ 15 
τότε γον ἔτομι ἴπε μαπὰ οὗ ἃ βοσῖίρθε ἴῃδη οὗ ἴδε δυΐμπου. ΟΘΑΥ͂ΕΜΟ σλὴν 

αὐτῆς. ΤὮς Μαββοῖὰᾷ ποῖεϑ βΞἰχ ρᾶββϑαρεβ ἴῃ νν ἢ οἢ ὉῸ 18 τεδὰ ψῃετε 5 ψγουϊὰ 

ὃς εχρεοῖϊεὰ ()) 320); 8ε6 Νογζί σαὶ ἦοε., ἀῃᾷ Ἐτεηβαοτῆ, 27265το»γε΄. γόνον. 

Ῥ. 255. ---8ὅ. ΡΣ" »25] ΗἸΡΆ. ἰ5 μεγε οδυβαῖίνε ἴο Καὶ ἴῃ ἴΠ6 5:ῃ56, ' 5:ῃη]ς 
ἄον, ςοἰϊαρβε᾽ (ἴπε Κπεεβ ρίνίηρ νγαγ}) ὑπάεν ἃ ὕΐον οὐ ουπάὰ, 527 2 Κ, οϑ,; 

δεῦρο, εἰγέξε ἄρτον, Ῥτοβῖγαϊε, ἰδὺ ἴονν, ποὶ ὀγέρρ ἰοτυ, ἐ.ς. ἈυτὉ]ε (ΕΝ.). ΤΒς 
ἰάδποι οὗ [Ὡς οοπβομδηῖβ στ ἴποθε οὐ ἴῃ6 ζ0]] ον Ἴ5;, ἴπ ν ΠΙΘὮ νγῈ ΤΩΔΥ͂ 
τεοοφηΐζε δῃ ἰηϊεπίομδὶι ραγοποτηδβία, Β85 Ἰεὰ ἴο σοπβίἀεγϑῦϊς σοηἔυβίοη ἱπ ἴῃς 
νετϑβίοῃϑ. --- "352 Ὁ] ποῖ, ομό οΥ “ἦστε τυΐο, Ὀαϊ, 5, 1» 1Ζ4ε ἐλαγαςίεν οἵ, Θ᾿! δ 

τοάο ὀγίριρ: αἱδασίεν ον σε; οἵ, Ῥ5. 1181 κ46 Εχ, 18, (ε5.25 Ρ. 266; Βοοτάα, ἱϊ, 

Ῥ. 204 {. [ἰ πιᾶῦ δε ᾳυεβιίοπεὰ σβεῖπες ἴμ6 ρυποίυδιίοι, νν ἰσἢ παῖκε5 ἴδ ς 
ΡῬῖοΡ. ρἱαγαὶ, ἰ5 οογγεοῖ; οἴ, ἔχ. 186 σὴ Ῥ5. 1187, ---ῦ ΡΥ] ΕΖ. 25 Νὰ, 168) 
ει. τὸ σεπ. 41}, --- 87. ὅρ 10 Πρ] Πι. οἶδ, ὁ πρὶ 2 Κ. 477 τ 5. 118, -- 
7] οοττεοϊεὰ ΟΥ̓ ἴῃς Οετξ ἴο ὙΡ 85 ἰῃ ν.δὅ, ΤῊε Κεῖ νψουϊὰ Ὀε ρῥτο- 

πουποςὰ τ οὐν τσ Οαπξ, ταῦ ἃς, (πη) }9); 518. 8 192 ὁ. --- 38, Ὀνρτπ 5} 

οἵ, ϑυφῖπ δον νὴ - 89. Κὴκ πρ κῦ ΝῪ] ἴδε Ῥγοπουῃ 5ῃον5 ἴῃαὶ ἰῃΐ8 15 
ποῖ ἴῃς σοηβεάιδηος οὗ ἴμε ῥγεσεάϊηρσ: 2474 «14 το λέν ας ἀξ λαα νοτυεάΐ, ἀνα 

(ςοπβεαυεηῖγ) «ἦς α΄ ποί ἔμοτυ ὦ σεανε,ἵ ἴοτ νυ ἢ νγε 5βου]α Πᾶνε 5ἰΠῈρΡῚΥ Μὸν 
φιν πσὸν, Ὀὰϊ δῃ δἀαϊτοηδὶ οἰγουπηβίδῃος. --- 2} ὕΠ 55} βου! Ὀὲε Ἰοϊπεά ἴο ἴῃς 

{οἸ]ονίηρ νεῖβε. Τῆε ἔαϊβε ἀἰνίϑίοῃ πᾶν Ὀ6 ἄς ἴο δῃ ἱπιεγργείδιίοη βιοῖ 85 
τπαῖ ἀρρεπάςά ἴῃ βοτὴς Ἵοορίεβ οὗ Ζζ. ---40. "5" Ὁ")5.8] ,2ογι γεαν 10 γέαῦ; 

2113 1 5. 18 219 Εχ, 1319, οἵ. αὔονες οὐ 11Ὁ.--- Γ Ὁ] (ὦ θρηνεῖν; 5ἰτα τὶν 41} 
ἴδε δποϊεπὶ νοτβίομβ, Κᾶ., αἱ. Ὁ. Κίπηοηὶ, ἱπ σοηξοσταν ἢ Πΐ5. ΤΠΦΟΥΥ͂ 

οὗ ΞοἸϊϊατυ σοπβπετηθηῖ, ἱπιεγργεῖεά, “0 ἐαδξ τοὐμλ, ανια εονισοΐφ ἀρ, 5ἰτα Ἰατὶγ 

Φ 80 αἷβο [1Ὡ., ΑΥ.. ἃ]. 1 (ἱετσ., ἃ]. ; σεοεῃῖγ, Κό. 
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ἘΠῸΟ,, Αδαγῇ., Ὀγυβ., (ες, 4]ὃ. Ταποῆ. εχρίαϊπθὰ, αἥεσ Αταῦ., ἌἼἰεόγ ἕξ, 

27αΐδό (5εε ποῖς αρονς οὐ 511); 50 ϑιυά., Βε., Κε., ()55., ΟἌεἴὶ, ΕΝ. δ]. τυ. 

ΤΆε σοπβίγυοτίοπ ψ ἢ Ὁ 15. ποῖ ἔδνουγαθ]ε ἴο 1Πϊ5, ἀπά ἴπετε 5 αἰβο ἃ ρῃμοπεῖίς 

ἀἰηου γ ἴῃ ἴμς φαυδίίοθ. 1 5 Ὀεϊίεγ ἴο δρϊάβ Ὁγ τῇς οχεροῖιςαὶ ἱγδαϊτίοη, 
βυρροτίεα ὈΥ ἴδε οοπδίγαοτοι δηὰ ἴμε ἱπάϊοδίίομβ οἵ ἴμε οοπίεχι, (βδ ἴο 
το ον ἴμς συϊάδπος οὗ ἃ νεῖ ἀυθίουβ εἴγτμοίοργ. 

ερλμλαλ'"» νοῦν. --- ΟΝ ἴῃς Ὠιἰβίουυ οἵ ἰηϊεγργείδιίίοη 5ες Ἂβρεοίδὶν Ἐείηϊες, 
,«Βειγῶσε τω» Εν ζιᾶγμρρ ἀἐς Αὐΐε Τερία,περέες, ἱ. Ῥ. 419 Η΄.; ΚδΠ]εν, Δ δέ, 
Οεελίελέε, ᾿ἰ. το Ὁ. τοὸ ἔ.; τἰῃς οἷάες ᾿ἰτεγαΐαγε αἷδὸ ἱπ Ῥίεϊεν, ϑινόέα νεχαία, 

«νηί. ἃ. ἐρομες 60; Ἐχεγεϊαίονες δίῤῥΠεαε, ἔχετε. 7; Ὀτεβάς, Ῥούμεηι )εῤῥίαε, 

1767; οἴ, ἃ 1ᾶρίάς σα ὦφρε. --- με οἱάεν [εννβ δὰ Ομ τ βιϊαθ ἱπιεγργεῖεγβ, 
τὐὶϊϊπουῖϊ ἐχοθρίοη, υπαειβιοοὰ (με νογάβ ἴθ μεῖς ῥἰδῖὶπ δηὰ παΐυγαὶ βεῆβςε; 

Τερβίβδμ {]Π]1εἀ Ὠΐ5 νονν ὉῪ οετίπρ μὶβ ἀαυρῃῖετ 85 ἃ Ὀυτηϊ-οβετίηρ. 866 
ἴον ἴῃς ἔογπλεσ, ΕἼ. 7οβ., αρμί ν. 7, 1ἴὸ ὃ 263-266; 7σαρέδ, 45, Φ ἐν ἰρε., 
Βεγετά. γαό. ἃ 6ο, διὰ ρῥαγαὶ]εῖς; γαΐφμί, ᾿1. ὃ 68; Δ. 80 οἔὗἉ ἴδε Ἐδίμειβ, 

Οτῖρ., ΟΒγγβοβῖ., ὅτε. Ναζ., Τμάϊ., Ῥγοσορ., Απιῦτγοβ., Αὐυρυβῖ., Ηἱετοπ., 

Ἐρίρῃ., Ερἄγεπι ὅϑγτ., αἱ.; " (ο]οννεά ὈὉγ Βεάα, Ηυρο ΜΝ ἱοῖοτ, ΤῊ. Αφυΐπαβ, 

δηὰ [πε βομοϊδϑιϊς Ἔχεραβὶβ σΘΏΘΓΑΙΥ; 866 ἃ [Ρ., σα ἦς. ΤᾺΣ ποίου παῖ 
80:6 νγ88 ποῖ οἤετγεά ἰῃ βδογίῆςε, δυϊ βῃῃῃαῖ ᾧἃρ 'ἱπ ἃ ἢουβε ὈΥ Πεῖβεὶέ, νι ἤετε βῆ 8 

Ἰϊνεά ἀπά ἀϊεὰ υππραττίεὰ, ἀρρεᾶγβ ἢγβῖ, 50 ἔδυ ἃ5 1 ἂἃπὶ ἄινᾶῖς, ἱπ ἴῃς Κίμποἷ8 

(επὰ οἵ 121} ςεηϊ. Α.0.). Ὁ. Κίπιομ 5 εχρίδπαίΐοῃ ννὰ5 δἀορίεὰ Ὁ ΕΠΡΟ., 
ΑὈδιΌ., 50]. θεῷ Μείεοι; ἃ χυτὰ, Ατίαβ, ναΐδθὶ., [ὰη., Ὀταϑβ., ΟΙεν., ἀς Ὀΐεα, 

4]. τὰ.» δὴν οὗἩ ψμοπὶ βϑυρροβε ἱμαῖ 3ῃς ννὰ8 ἀεαϊςαἴεά ἴο ἴῃς βεγνίος οὗ ἴῃς 

ΒΔΠΟΙΌΔΤΥ ἴῃ πε ηΐα] οβῆςε5, ἀηά ῥγο ι δἱζεὰ ἴο πιᾶττυ ; 566 εβ8ρ. (]εσ.0 ΤᾺς βουπὰ 
ἐχερεῖίοαὶ βεηθε οὗ [πεῖ τεὐεοϊεὰ ἴΠ 686 ται! βιὶς βυθίετίαρεβ; ἱπ ἴδ ς 
τρδυρὶηαὶ ποῖς οὐ 1189 ἢς υνγϊεβ: Μη Ψ}]}, ἐσ βᾶθε 5ἷς πίοῃϊ φεορίετί, αῦεσ 

ἀες Τεχῖ βίεμι κα ἀα (Βε.). ΤΆς Ἰἰΐεγαὶ ἱπιογργείαζίοη 15. τηδαἰπίαϊπεά Ὁγ ἴῃς 
7εβυΐϊῖ σοτηπηεπίδϊοσ ϑεγατίιϑ, 85 νν6}} δ8 ὈΥ 56Ὁ. ϑοβηνά, Ρ(εϊβετ, α].; νν ἢ] ς 

Ι,. ζαρρεὶ πιοάϊβεά ἱξ Ὀγ τῇς Ὠγροιμεβὶβ [παὶ ἴῃς πεοεββαγυ ἱπιρ!]οδίίου οὗ ἴῃ 6 

γον να8, ἴθαὶ ἱ πε ἢγϑὶ Ἰινίηρν την νὩῖ ἢ πιεῖ Ηἷπὶ οα Πἰ8 τεΐαγῃ νγᾶ8 ποῖ 
βδου ἢ Δ 0]ε, ἰδ βΒῃου!ὰ δὲ Ρυΐ ἴο ἀεδίῃι ἃ8 Ὁ1π, ἀπὰ [Παΐ [15 νγαϑ ἴπε ἔαϊε οὗ Ὠϊ5 
ἀαυρῃίετ. ὍΣ ἱπιεγργεϊδιίου ψ Βΐο τεβοῖνεβ [πε βδοτῖβος ἱπῖο ἃ “ βρίγίϊυ αὶ 
Ὀαγὴς οἰετίηρ" δὰβ5 ἔουπὰ εχροβίϊοτβ ἰῃ πιοάδγῃ ἴϊτωεβ ἱπ Ἡδηρβίεπθετῖρ, 

Ἐείΐηκε, Αὐδετγίεη, (885.,ὄ Κόδιεν, Κοηὶρ (αμριῥνοὐέοπεε, Ρ. 74. [.), α].; 58ες Βε. 
σα] ὥς. Οπ ἴδε οἴμον 846 δἵεὲ ναῖε, ϑιυά., Εν.., Ηἰϊζ., Οδῆϊοσγ, Ὀϊςβίεὶ, 

Η. ϑοδυϊζ, Βευβ5, Νδ]ά,, Καςο., ΝΥ ε., ϑῖ4., Βαυά βϑίη, Κιτι., Ν Εϑινῖ, αἱ. --- 

Α Ῥδγδ]1ε] ἔτοπι οἰδϑϑὶςδὶ Ἰερεπὰ ἰβ πε βἴουυ οἵ [ἀοπιεπεὺβ τοἱὰ ὈΥ ϑεγνίυβ οἢ 

“οιεΐά, χὶ. 264: ἢ Ἰάοπιεηευβ τεχ (γεϊεηβίαπ ἔα; 4αἱ, οαπὶ τεπιρεβίαϊα ἰδῦο- 

ταγεῖ, γονὶϊ 86 βδοτβοαίυσαῃ Νερίαπο ἀθ γε, φιᾶς εἰ ῥγίπιο οσουγτίββεῖ, 5] 

Τονοῖβιβ [υΐϊββεῖ; βεὰ Ἵοᾶϑα οὐπὶ οἱ ἢΠ]ΐὰ5 ῥτίπιυβ οσουγτίβδεῖ, 4επὶ οὰπὶ, αἱ 411} 

Φ Τῆε ἰεχίβ οὗ ἴπς ἘδίΠοΓβ ἄγα ςοἸἸθοῖθ δηά οοπηπιεηϊεὰ οὐ ὉΥ Ἐείΐηξο, οΡ. οἱ. 

1 2 ὲ νοΐο εῤλίαε, τ683; τερτίπιθὰ ἴῃ ον ἐ,. ταογὶ, οα 1υα. ταν, 
Τ ερεαϊεὰ υυἱἢ 5! σας ναγίδιοηβ οὐ “φημ. ἰΝϊ, τ 1. 
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ἀϊουπηῖ, ἱπιπιοϊαϑϑεῖ, αἵ 4111, ἱπηπιοΐαγε νο] υἱδβεῖ, ΟὟ ογυε!!αῖεπι τοβτιο ἃ οἰνίθυ5 

Ῥυΐδυβ εβῖ. ΤΉς 5ἴοτγ οὗ Ιρῃϊρεπεία βυρρεβίβ ᾿ἴ56ε1 ἴο Ἔἐνεῦὺ οὔθ." ΤΏΘ ἀπηυδὶ 

Ἰατιεηίδιίομι οἵ ἴμε νγοσθθῃ οὗ Οἰϊεδαὰ ἔου [ερμῖμ8 5 ἀδυρῃῖεῦ ἀρρεᾶτβ ἴο 
Ὀεϊοηρ ἴο ἃ οἷδββ οἵ Ἴοεγεπιοηΐεθ, ἴῃς οτὶρῖπαὶ 5δἰρηϊῆοαπος οὗ νὶς ἢ, οἴθῃ 

ἀϊθρυϊϑεὰ Ὀγ [πε τυ, 5 ταουγηΐηρ ἔοτ ἴῃς ἀεδίῃ οὗ ἃ ροά,} διὰ ἴῃ τηδῃν οὗ 

τ θϊς ἢ ενίάεμος οὗ ῥχίανῖνε σοπποχίου ἢ Ὠυπιδῃ βδογίῆοεβ βυγνῖνεβ [ἢ 

τὰς ἰαθὲ τεβρεοῖ ἴῃς ρδγβ]]εὶ στ ΤΡ ρεπεΐα. 15 ἱπβίγυςῖνε; ίος Ιρῃἱρεπεῖα ννὰ5 
οὐ ρίπα!ν ἃ πᾶῖας οὗ Ατΐοπηβ Ταυγοροϊοβ, δ ννῆοβε ἔεβίϊναὶ αἱ Βγδυζοῦ, ἀπὰ 

δἰϊεγτννατάβ αἵ Αἰπδηβ, ἃ μυπηδῃ βδογίῆος ννὰ8 ἐπδοῖε, βενεῃ ἴο ἴδε ροΐηϊ οἵ 

σδυβίηρ ἴῃς Ὀ]οοὰ ἴο 5ρὶτί ἔγοπι ἴπε ν]ἱ οἴ πι᾿5 [Ὠγοαῖ ἀπάετ ἴῃς βδοτίβοϊδὶ ἰκηΐ[ε. ἢ 

Αἱ 1δοάΐςεα οὐ ἴῃε Ῥμοεηϊοίαη οοδϑῖ, ἴῃς ἃπηυδὶ βδουίῇος οὗ δ βἰδρ' νγᾶβ 

τερατάεά 85 ἃ βυϊβιίϊζυϊα ἔογ ἴῃς ποτα δηοϊεηΐ βδοῦβος οὗ ἃ τιαϊάεη. ὃ ΤῊΣ 
πῖνε ροάάε8θ58 ἴο ψῃοῖὰ ἴπε οἤεγίηρ νγᾶ58 τηδὰς 158 ἰάθῃιβεά ὉΥ Ῥαυβαπίδβ 
(Πϊ. 16, 8), ἀουθῖ1]εβ8. οὐ [ἷ8 δοσουηῖ, ἢ ἴῃς Βταυτοηΐδῃ Ατίετηβ. ΤΏετα 

5εεη8 Π0 βοοά τδᾶβοῃ ΨΥ νὰ 5ῃου]ὰ ποῖ ἱποϊαὰς ἴῃς τηουτηίηρ ἔοτ [ρ ΒΕ Π8}᾽5 

ἀδυρπίοτ ἴῃ 115 ο1455. ΑΒ ἴῃ ἴῃε σα8ε οὗ Ιρβίρεπεία, ἴῃς οτἱ ρίπαὶ βἰρηϊποδηςος 
οὗ ἴδε τὰγί 888 Ὀδεπ Θρτίγεὶν Ἰοϑὲ ἴῃ ἰϊ5 ἰγαπβδιίοη ἰηῖο Βεζοὶς ἰερεπά. Τῆς 

Ῥζεβεηος οἵ [815 ρυϊπαυϊεῖνε ταγίμῖοαὶ εἰεπιεπῖ ἴῃ ἴΠε βίογυ οἵ Γερ Βδ ἢ 5 ἀαυρῃϊεν 
ἀοεϑ ποῖ 5: Εν Ἔχοϊαάς [ἢ Ροββι ὉΠ ἢ 7 ἴμαὶ Πρ μ ἢ Βίπηβο! Γ δηὰ ἰδ νἱοίουῦ 

οὐοῦ ἴῃς Απιπιοηίίεβ, δη ἃ ὄνεη {πε βδοτίῆος οἵ ἢἷ5 ἀδυρηίζεσ, πδῪ ὃς Ὠἰβιοτίοδὶ. 

ΤΆς Ἰαϊῖοτ, ἰπάεαβὰ, ννουἹὰ ρῖνε ἴῃς 5ἰτιρίεβὶ Ἔχρίαπαϊίοη οὗ ἴμε νύ ἰπ Ὡς ἢ 
ἴῃς τογτἢ νναβ ἰγαῃβ]αιεὰ ἱπῖο Ἰερεπὰ. 

ΧΙ. 1-7. ΦορΡΒ6ἢ 8 δββα θὰ ὈΥ [6 ἘΡ γαϊπιἑίοθβ; ἢΘ 
ἀοξοαῖβ ἔϊθθ πῃ ὈΑΓ9 δπὰ οπΐβ ΟΥ̓ [ΠΘῚΣ γχοίσγοϑαδϊ. --- ΤῊΣ 
ἘΡγδίπηϊῖεβ οσοβα ἴῃ6 Τογάδη, [σθαϊθηΐηρ αἶγα νεηρεδηοα ὉρΟὴ 
Τερμιμδὴ Ὀεοδυβα ἴπον τα ηοΐ οδ]]6αἀ ἴο Ἰοίη ἴῃ [ῃ6 νὰσ δραϊηβί 
τῆς Απιτηοηϊΐε5 (ν.}). 7ερμι δῇ τερ]ϊο5 τμαὶ τῇς ΟἸε 65. ἴῃ 
{πεῖγ οοηΐεδὲ τῇ Ατηπιοη ἢδά βουρῃς ἴῃ6 «αἰὰ οἵ Ερῃγαίτη ἴῃ 
ναΐῃ ; βεείηρ [πὶ [Π6 16 ννγὰ8 0 ἢ6Ιρ ἴο ὈῈ ροὶ ἰτοτὴ ἴῃεπι, [πεν μδά 

Βαζαγάθα υηβυρροτίεά δὴ ἰηναβίοη οὗ Ατηπιοῃ ; ΨὮΥ 5ῃμουϊὰ τ 6 
ἘΡἈταϊπηϊῖεβ. ἢον δἴῖαοκ {πε Ὁ (ν.3). Ηδ 8556} 65 ἢΐβ {Π068- 
υδη δηά ἀείεαϊβ ΕΡῃτγαίη. Τῆς ἔαρ! ἶνεβ ἀγα ἰηϊετοερίεά ἴῃ τῃ δἰ τ 
Βίρμῖ αἱ ἴῃς ἰοσγάβ οἵ (6 Τογάδη, δηά, Ὀδίηρ Ὀεϊγαγβα Ὦγ ἃ ρεου]- 
ΑΙ οὗ [ΠΕ βρεθοῇ, γα βἰαυιρῃτετεά οἡ ἴῃ βροῖ (ν." 6). Περμιμδα, 

5 Ἑβρβϑοίβι ἴῃ {πὶ ἔογτῃ οὗ ἴπ6 Ἰερεπὰ ἰῇ νυ οἢ Ατίαπιὶβ ἀεπιδηὰβ Γρῃϊρεηεία 
85 ἃ νἱοιπι 'π Γι] ΒΙ πιεῖ οὗἩ ἢετ (δῖ Πετ'5 νονν, πιδὰς ἴῃ 1ΠῈ νϑᾶγ οὗ ἢεγ Ὀἱγίῃ, ἴο 5βδο- 

τίδος ἴῃς ἑαἰγεϑὶ ᾿ς (παὶ (ἢ 6 γεὰγ 5ῃου!α Ὀτγίηρ ἑογίῃ (Εατίρ., δῥάξψ. ἴαιγ. τ8 Π.). 
Ἔ Οτὖ ἴοσ ἴῆς δναποιίοη οὗ τπε ἀεἰϊγ (Κοτε). 

Φ Ευηρ., φῥάϊψ. Ταων. 1449 ., εβρ. 1458-1461; 5ε6 ΒΟΌΕΓΙ- γα ]οσ, Ογίεελέσελε 
ελοίον σι, Ρ. 312 ἴ,; 510]], ἰῇ Βοβοδοτ, ᾿ϊ, Ρ. 304 ἵ. 

ᾧ ῬοΓΡΏΥΤΥ, ὧς αδείέπ,, ἰ,, 56; 5εἜ ὟΝ. ΒΕ. 5πιῖα, Αἰ εὐζσίομ ο7 ἐλε δενείξες, ᾿. 447 ἢ 

Χ 
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ἡἤσν ΜΠ πᾷ [686] εἰχ γεᾶγβ, ἀἷεβ δῃὰ ͵5 ὑπιποὰ ςοθενμεσε ἴῃ 
(ἡϊσμή, 

γυνὴ ταμαγν 1.2. 6 45 Βεσοπάδγυ : 5 ἰΐ σομμεβ ἴοο [δῖς, 

αἰοσ αἰ [ρα μιῇ ἰη αἰγοαάγ δἱ μοπις, ἀπά δοοογάϊηρ ἴο 11 αἱ 
μὲ νον παᾶνο οἰαρβεά ; [ῃ6 δηβινεγ, 12, αἰδγηγίηρ ἴπδῖ ἴῃς 

μα! οΥ 1 ρἱνγαίν μα θα βουρῃς δηὰ τεΐαβθα, ἀοες ποῖ δοοοσά 

ψΠ}ν 6}. 11; {ἧς ψῃοἱς ἐοπάμςοϊ οὗ ἴῃς ΕΡἨτγαϊηγῖεβ, γῇο δὰ πὸ 

ῬνμΝ σὴν. ΟΝ απ μς οὐ ἴῃς ]ογάδη, δῃὰ νγεῦεὲ ποῖ, 45 ἴῃ 8.5, 

9 γ νἰοίοτγ, νι μετ ψπουῖ τπηοῖῖνε. ΤῊΘ 5.ΟΥῪ 5 ἃ ἸΏ 6 γα 
ἕὐμγ οὐ κ' ", “ οταἰπαιημ ννἢ ϑοπιθ ομα ψῃ0 αἀἰὰ ποῖ σοτργεμεηά 

(ἡ ὐοΝ νη ΠΟΙ ΟΠ ΔΙΟΤΥ ὁουγθς, δηάὰ ψαηπιοα ἴο σίνε ἴῃς δἰτορδηϊ 

{το ας αν Πορμί δῇ δα τεϊυτηεα δηᾶ αἰβηδθθά 5 
(γον ἰν μδη ο ὮΥ 125 α16οδ. ΤῊ ἴνοὸ τπποητῃ5 (1153) τηᾶῖτα ΠΟ 
τον} ΘΠ ον Ὁ ὄνοι {τς ΕΡΗγαϊ πλῖῖα ἱηναβίοη ἔε1] ἴῃ ἴπαῖ Ρεποά, 
αἰνὸ νυ τίτοσ ψοθ] ἢ Ἰἰ δῖ τς βἴοτγ οὐὨ ᾿ ρῃ Πμ4 5 νον Ὀείοτγε τεἰδίηρ 

“. Πνὸ τονοι ληος τὸ 8. 15 οὈνίουϑ ; Ὀαΐ [1 15 ποῖ εν άδηϊ (Πδὶ 

2} ἰὴ ἃ ΠΟΤ ΓΟΡῪ οὗἩ δ δ, ν ἢ ἃ νατίαιίοη δηϊπιαῖεα Ὁγ ἀ5!κε οὗὅἁ 
"Τ᾽ ὸ μυμυμμοηοβθ δπα ἰιἰβιοτίοαὶ σὉμαγδοῖοσ οὐ ἴῃς 
νοΙϑοη, ἅτ τίμιε ἀοίομάοὰ Ὁγ Κυδηθη, Βυάάε, Οογηῖ!, δηά 

Ν τ], νο δ ῤῥοο δ βοθης ἰβ ἴοο οτρίπαὶ ἴο Ὀ6 δἰ ραϊεα το ἃ 
“ἀμ θηογ δ᾽ Ποτίθη, ἐπροοί ΠΥ ἀ5. ἰδ ἢὰ5. ποιμίηρ ἴο ἀο ψῃ τη 6 
ἈΠ ΠΡ Β0 1 τορἠθνογ, ἸῊς ἀχαμμογαῖθα υηδοσ οὗ ἴῃς 5[αίη 15 οὗ 

ΜΒ ἀν τόποι ἰὸν τοὐοοῖ ας τὴς ο]ς βίου. 

Ἰ. -- γῶν διλρένμιέμμεδν τοῦ κα ροιὶ οἱ ἀπαᾶ ἐγοσεεα το Ζαῤλοπὴ 
δαγήνοιν ἰᾷγν ἢν τνὸ Ἰυσίλα να] ὸγ, οἡ τὰς δαβίοσῃ Ὀδηκ οὗ [86 τίνοσ, 

πο αν δ ιούθν (Ἰγυϑι 145}1 δοσργάϊηρς ἴο ἃ ράββασε ἴῃ τῆ6 [6τιιβα πὶ 
Ἱλ δ, ἐλ νὰν ἀνὸ ἰδτὸῦ ᾿Λυβαῖμο, Αυπαϊδᾶςξ, τὰς τηοάδτη Απηδιθῃ, 

ἃ ἰππ|ὸ όστν οὐ τς Ζοτηᾶ (Τα) Κ), ἂἵ τλ6 ταοατῃ οἵ ᾿ δαάγ ετ- 
Ἀπβονδνς κοι δὲ Σς ΟἸἰνοτν, Δαν κογράτοα καὶ ὃ ψὨϊοἢ ἰδ υπίη- 

τὐθνμάνο, - λον ρα ῥἔλς μα δὲ γυ το δὰ λεε] 8). τς  τυῖδ] δμγη 
ἐῶν λον ὁρῶ φρο) αὶ Κὶ τον οὐ Τὶς οϑαδι ας" ποῦ. 7 πα μιν 
ΔΟΛΝ ἃν σκχαχο ἐν ἃ ΟΝ τ᾿ ἃ νιὶ Τὰς αἱ ΙΟΝ ἶΣ οῤβῥγεσεεαῖ μὲς 

Φιυνβι ν 99). νὰ αἰνὰ δίας ΕΛ ν κὰκ δι 

ἐ Ναῖς οὐὐδὴις ὁ.κκ σὰς οἷν ἰὐὸ νϑθίίατν, τλιακς δι-8 δὴ ἱπυϊϊλος οὗ 1τ2}-δ; 566 
ἴδιος αὶ 

τὸ δας ας Νος δας αὐ ὧδ Αὐνλδλὰν μος Ἑαξονς, ΟΝ Ά δῃοχς; Βεϊδηα, 
ἐποάδιδνα, χὰ χοᾶς κο τος ατν κδανάα δυκς ἡὶ ἣν 

ἡ δὴ ἰὰφ δινισιι ναέννς, οὐδοῦ ᾿υμλιλςδιλιοξο, Βς, δὶ. Βαὺ. 
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“ογ}}] 50 ΟΦ ; ἰῃ 9 ἴῃε βεοοπά νετῦ Π85 Ὀδεη δοοίἀθηια!ν ἀτορρεά ; 
8ες ΟΠ. ποῖο. --- 7 ἐσἠεα μῥον γοῖε, ὀμέ γοῖ Τα] ποί ἀεἰγε7 γιό γον 

ἠλερι] Τερμμδῃ 5ρεαῖκβ, ἢοΐ ἴῃ ἢΪβ ονῃ πᾶπηθ, Ὀὰϊ ἴῃ ἴμδὶ οἵ ἢΪ5 
ΡεορΙο, Οἰεδά, ἴο ψῃϊςἢ ἴπῈ Ρσοηουῃβ τείδσ; οὗ, εὐ 5, Νὸ βυςἢ 
τεαυσϑδῖ ἰ8 παιταῖϊθα ἴῃ οἢ. σι, Ὀὰϊ ἴῃς πατιτγαῖϊνε ἴἤθγα ΘΟ ΔΙ ΗΪΥ 

ἀοα65 ποὶ δχοϊυάθ ἴ. Αἢ υπῃβυσοδβϑῆι δἰίειηρὶ ἴοὸ ρμεὶ Π6ΙΡ ἔτοῃὶ 
ΤΠΟΙΓ Β.ΤΟΏΡΟΙ ὨΕΙ ΡΟΥΘ ΔΟσοβα ἔπε [ογάδη ΤΩΔΥ νεσὺ ψγ6]} θῈ 500- 
Ῥοβεὰ ἴο αν ρῥτιεοεάβα [ἢ6 πηϊβδίοη οἵ 106 οἰάδτβ οἵ Οἰ]θδά ἴο 
ΤΘΟΔ]] Πρ ἢ, νὴ ΙΓ ἢ τΠ6 βίοσυ οὗ ]θρδῃ Ὀαρίη5. ΤὭργα 

5 ὯΟ ΟΟΟΔϑΞΙΟἢ ῸΓ τη θητ οηΐηρ βυοἢ δη διϊθπρί ἴῃ {παὶ σοηποχίοῃ. 
-- 8. 44 τολφη 7 ταῖν ἠλαΐ ἥλοις τοί τ πο ἀξνεν, 7 Ἰσοξ νιν 
ἄγε ἐπ νιν λαμα} τ 5. τοῦ 28, οἵ, Τυά. οἵ, ---4. δ. κρλήλαΛ 
ἐοἰείεα αὐ τε νισπ οΓ Οἱμαά ἴθ μιὰ ταϊυσηθα ἴο {Πεὶγ 
Βοτηθ5 δίϊεσ ἴῃς ἀείεαϊ οὗ ἴῃ ΑἸηπηοηϊζθϑ ; ἴῃ 6 τ[ῃγϑαϊθηϊηρ τῆονα 

οἵ Ερηταίΐπι, ἱπεγείοσο, ἀἰά οὶ Ὁ] αἴ ποθ ἀροη 7 ΘρὨ 4 }}}8 

νἱοΐοιγ. [1 5 οἰμεγυίβε ἰῃ 8', ψῆετε [ἢ 6 γῇ Ο]6 5ἰπιδίίοη 15 ἀϊεσεηῖ. 
- 4πά τε γιέπ οὐ Οἱ καή δεαί Εῤάγαϊ»ι} τῇς ταϑὶ οὗ ἴῃ6 νϑῖβα 
5. ΨΏΟΙΪΥ αἱ ηιο! Πρ ]6. Τῆς οὐττεηΐϊ Ἰηϊεγργεϊδοη 15. (Αἰ γγ ταρ- 

τοβεηϊθα Ὀγ ΕΝ. : “Βεοδυβεὲ πον (186 ΕΡὨγαϊπλ1165) 5αἱά, 8 ᾶγα 
{αρ!τἰνε5 οὗ ἘΡἢγαΐπι, γε ΟἸεδά 65, ἰῃ ἴῃς τη άϑι οὗ Ἐρῆγαίμ, δπὰ 
ἴῃ 186 τηϊάϑι οὗ Μδῃδϑββεῇ." "5 ὍὙΠΕΥ ψεσα ποῖ ἃ {π|06, Ὀυΐ ἃ οτεν οὗ 

ταηραίο ΕΡὨγαίϊτωϊθβ ; [ΠεῪ δά ηο {Π0 4] ἰδηά5 οὗ τπεὶγ ον, Ὀυϊ 

ἸΙνεά ὮὉγ Ξυβεταησε ἴῃ (ἢς τοι οτῖεβ οὐ ΕΡἢγαίπιὶ δηὰ Μαηδϑβθῆ. 
ΤῊΐβ. ἰηϑατ 580 Ἔχαβροσγαῖϊθα ἴῃς Οἰ]δδάϊες [πὶ {πεν (Ο]]οεὰ ἃρ 

18πεῖγ νἱοἴοιν τ βίρηῃδὶ νἱ πα! οι νεηθ55.7 Νειῖμογ ἴῃ ἰδησυᾶρα 
ΠΟΙ [6 ἰδοῖθ, Βονενοσ, 4]1ονν τἢϊ5 ἰηϊεγρτγεϊδτίοη. Τῆς σπογὰ 

τεηάετεά μερίδος ἄοε5 ποῖ πχθδη γεπαραίς, Ὀὰϊ ταγυΐσον, ΟΩ6. ψῇο 

Εβοᾶρ65 ἴτοῃὴ ἃ αἰβαβίτουβ Ὀδί(α οὐ (ῃ6 ||κ6 ΡῈ], ἃ5 ἰῇ νιῦ; ΤΟΣ 
μά τ86 οχιγδοιίοη οσ [μ6 βἰζυδιίοη οὐ [6 ρῃ. μα 5. ΠΟΙ ΠΙΓΥΤΉΘ ἢ ΔΩΥ 
ΤαΒΘΙΏὈ]Δηο6 ἴο [παὶ ψῖἱἢ ψὨοἢ ΠΟΥ ἀγα βυρροβεα ἴοὸ ὃὈς ἰδυηϊαά. 

Τῆς οτίρίη οὗ ἴῃς σοιτυρίοη ψὰϑ ἴῃ6 δοοίἀδηϊαὶ τερειοη οὗ ἃ 
οἴδυβα ἔσο ν.ὅ ᾧ 

1. πῖον 2}).7 δος. οὗ ρίαος ἴο ψῃϊς ἢ, αἴτεον ἼὩ»; οἵ. ττ39,. Οἱ, γὺὺν Οεη, 4615, 

ὍΣ Νὰ. 2616, 5οῃ (οἶ4π) οἵ σα. ΦΘΑΡΥΙΜΟ κα αὶ ἴακε ΣΌΣ 88 ἃ ῬΓΟΡΕσ πᾶπὶε 
(Σεφεινα, ἃς.). ΟΘΒΝ 'ΑΣΘ εἰς βορρᾶν. ---- 3. ὙΠ 2. ΦΝ] Ρϑεῖγ ἴο ἃ οοπῖγο- 
ὙΕΙΞΥ͂, ααδττεῖ; ψμεῖμοτ ἴπς οἷς δββαιϊεὰ (76γ. 1. 610) οὐ ἴῃς δϑβϑϑβαϊϊαπὶ (15. 4111 

Φ 80, νἱτῖυλιγ, Ἐ,, 4]. πη. 

180, ἐψ2..ὄ Εν, Ο ΡἹ. ἰὶ, Ῥ. 455; Βοι ζε.. ζαξς., Ος(Ό!; οἱ, ΚΙ, 1 Νε. ᾿ 
-- 
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]0Ὁ 3158), --- ἼΝῸ ΤῸ )2}] παρ ρεγπαρβ Ὀς ἐχρίδἱπεὰ 85 οοποοπιίϊδηϊ οδ]εςῖ, 
ΘΑΡΥΊΜΥΟ κα ε καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων ἐταπείνουν με σφόδρα -- “ΜῸ 5),)0 ΠΣ 2}; ἴδε 
γετὺ πιρῃϊ Θαβὶὶγ Ὅς οὐ εὰ ὈΥ ἃ 5οτῖρε αἰϊεσ 7)Ὸ;. 90 ϑεπιίεσ, θοοσῃ., Βα. 

- οὐὴν ῬΣΝ] ῬΡῚ ο. 8ςο., “(4}} οης;᾽ Νεῆ. 938; τῇς ἼσοπΒίγιυοιίου 8 μονγενοσ 

80 υπυβ08] ἰΠαϊ ἴξ ἰ5 ρσγοθδοϊγν Ὀεϊῖεσ, ἢ} Θ᾽ (εχοερὶ Β), ἰο τεαὰ Ὁϑν; οσ ἴο 

Ῥτοπουπος ἔ ιν (ΗἸΡΒ.), 7 δ ἐεαῖ ἐο αὐ γοιε οεί. --- ὃ, ΠΙΌΥΦΝΥ] Ν εἢ]., Νουσὶ, 

Βαεῦ; οἵ. ΤΗΜίομ. Τδε ἔογπι πΌΦΝῚ ἰπ ἴδε τεςεϊνεὰ εχὶ (Ν᾽ εη2.) 15 ῬγοῦδὈ]ν 

8 τῆεῖς ὈΪαπάοτ, --- 4. “} ὈΓΝ ὈΛΊΟΝ ΝΡ ΥἹΌΝ 2] ἴῃ 5 ἴδε βεοοπὰ Βα]ΐενετβς ἰ5 
δεϊετιβκεά, 85 ἃ πεχαρίαν δ αἰϊίοη ἴο ἴῃς ΧΧ," δηὰ ἴῃς εηϊτίγε μαϊέγνεγθε ἰ5 

Ἰδοκίηρ ἴῃ (58 9475. ΤὨε οἴδετ οοἀά, οὗ ἴῃς δᾶπις τεσεηβίοη (ΚΙ, οοάα.δ4 59 82 106 
108 138 134) ογηΐε ἔτοσα ΥἹῸΝ "2 ἴο ἴῃς ἐπὰ οἵ ἔπε νεῖβε. Τῆς ψοτγάβ θοῦ ΥῈΝ 12 
ὍΣΟΝ ψγεῖς οορίοἀ ουἵ οὗ ρἷαος ἔτοτῃ ν.ὅ; ὈΓνΝ Ψῶ5 Πεσαβδαυ δἀάεὰ ἴο σοπι- 
ΡΙεῖς ἴπε βἰγυοίατε οὗ ἴπε οἴαυβε. ΤὮς οτὶρίπ οὐ {πε τεβί οἵ νι" 'β ποῖ 50 

οὈνίουδ: ἴῃ ϑγπάεῖοθ πΦΩῸ 2 ὉΣΟΝ ἼΓ2 βυρροβὶβ ἴπαὶ ἴῃς ἰαϊίεν ἰ5. ἃ 
οοττεοϊίοη οὗ {πε υπἰ πίε! ρὶθ]ς, ἐηε ἑὰς νεῖ ὁ Εράνγαϊπε. 

ὅδ. Τῆς Οιεδάϊεες. βεῖζε τῃ6 ἕογαβ οὗ ἴῃ6 ]ογάδη ἴο ουἱ οε΄ τ 

βιρῃϊ οὐ τε τουϊεά ἴοε ; 455 γ5.--- 4μπαά τολση τὴς γερίδυες οὗ 
ρλγαϊνε τυορέά ταν, 2: γιθ ς7055] ἴῇοβα ΨῆΟ εβοδρβὰ ἔτοπι ἴῃ 6 

βε]ὰ οὔ Ὀδῖις {τπἰεὰ βἰμρὶν ἴο 5110 δοῖοββ ἴῃ ἰογάβ, θαΐϊ ἰουπὰ 
τθτὰ οσσυρίεα ὈΥ ἴῃς εηεηγ. Τὸ {Πεὶγ οἢ δ] εηρο, 41γ. τάσις απ 

Ἐῤλγαϊνες τΏΕΥ δηβνεγεά, Δ ο, Ὁυϊ [6Ἰϊ υπϑυβρθοιηρὶν ἱπο 

1πε ἴτὰρ ψῃ οι [ῃ6 Οἰ] δά ϊτε5 δεῖ ἔοσ 1 6μη. --- θ. Ζάση σαν «Αἱ ὃ- 
ὀόϊείλ, απο ἀξ «αἱά «ἡ ὁ ὁ ε ἐλ} ἴῃς τιδδηΐϊηρ οὗ ἴῃε νογὰ (' δᾶγ 
οὗ ρταῖπ,᾽ σδη. διὴξ ὅς. ; οἵ, ῬΘΠᾶΡ5 τότε ὑγορδθὶν, " Ποοά᾽ ἴῃ 

ἃ 5ἰγεᾶπη, Ρ5. 6ο᾽ 15. 27,2) 5 οὐ Ὡ0 τηοπηεηΐ ; Δ οἵἴμεσ ψοτά 

Ῥερϊππίηρ τ ἢ σἁ νουἹὰ ἤᾶνε βεγνεά ἃ5 ψεὶ]. 5 80 ἴῃ ἴῃ 51. ΠἸ8ῃ 

γέεβρεῖβ, Μαγοὴ 41, 1282, ἴῇς Ετεποὴ γατα τηδάβ ἴο Ὀαῖγαυ {πε πὶ- 

56ἶνεϑ Ὁ τΠεὶγ ῥσγοηυποίδιίοη οἵ “έεὶ 4 αἰγὶ, ἴῇοβε ψῇο ῥτο- 

πουποαα « 85 ἰὴ ΕἸΘπΟἢ (φ ἐδ 4 σὐδορὶ) πετα ον ἄονῃ οἡ ἴῃς 
βροῖ. 9 Πεη τῃς τενοῖὶ ἀραϊησὶ ἴῃ6 ΕΤΈΠΟ ἴῃ ΕἸδηάθτ τόκα 

ουΐ, ΜΑΥ 25, 1302, ἴῃε ραῖε5 ψεῖα βεἰζθά, δηά 20 οὔ δονεά ἴο 
Ῥᾶ55 ΨΏΟ οου]ὰ ποῖ υἱΐοτ ἴῃ --- ἴο ἃ Ετδηοἢ ἰοῆριθ ὑῃρτοηουηςε- 

ΔΌὉΪΕ -- “αἱ ἐποφ “θη 7} --- Αμπα ἡϊ4 πού ῥγοπομμπος 1 ἐχασν 

γκίρλ: Ἰἰτ.3χ. ἩἨς ἀϊά ποῖ βυςοεεά ἴῃ ρειίηρ ἰἴ τίρῃῖ. Οἰμεῖβ 
ἐχρί δίῃ, σϊα ποῦ ἑαξε ἀξεα, ῬαῪ αἰϊεπιίοη, σοπηρατίηρ ἴῃς ἴοι, “ Ηχ 

4 Ιῃ τῇς ΟὨΪΥ ζΟρῪ οὗ 5 νΠοἢ ἰ5 κπονη, ἴπ6 δϑίογίϑκ ἰ5 ὙΤΟΠΡῚΥ ρἰδοθὰ δεογε 

ἘρὮγαίπι τὃ; (ἢ ς ὨδοσσσΑΓΥ οοτγγεοϊίος ἰ5 πιαὰς Ὁν Ἐοετάδπι δηὰ ᾿άρσαγὰς. ῬΥΟΌΔΟΙΥ 

1 οτί ίηδ!!ν βῖοοά δεν ἴδε Ἐρῃγαὶπι 20; οἴ. ςοὐ.δ ἃς, Ἐ α,, ΚΙ. αἱ. 
1 ΚΙ. δυρροβθες ἴμαὶ (ΠΟΥ δοίυδ!γ υϑεὰ οἷμες νογὰβς; 1μἰ5 ἰ5 Ὀυϊ 4 ἰγρίοδὶ 

ἱπδίαδῃςε, ᾧ Βε. Ι ὁμ55. 
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τς τη ̓  οἢ βοπιειῃίηρ. ---- ΤΏοβε ἤοθε ἰοηριθθ (ἢυ5 Ὀετνταγδὰ 
τλεπι μεστὰ οαἱϊ ἄοψη δἱ [ῃ6 σά. --- Ζζεγε χεὦ οὐ Εῤγαίν»ε αὐ Ἰλαΐ 

ἥνιο )γογίν-ἔσο Τπομεαπα νιθμ] οἵ, 35. Ιη τῃς Ὀάιε δηὰ τῇς ἢίρῶϊ ; 
186 πυτηθεῖβ ἃγα ἀου 1655 ταποἢ ἐχαρρετγαϊεά, οἵ, 89, 

6. Τῆςε ΧΧ υπάετβίοοὰ γῶν ἴο "ς ἃ ραββνογὰ οἵ σουηίεγίση (σύνθημα, ες 
ΒΟ ]ευβποσ, 5...); 18 ῖ5 ἱπιεγρτεϊδιίοη ἰ5 ταοβὶ (γ εχργεββεά ἰῃ ΘῬ, καὶ ἔλεγον 
αὐτοῖς Εἴπατε δὴ σύνθημα καὶ λέγοντες σύνθημα οὐ κατηύθυναν τοῦ λαλῆσαι οὕτως, 

κιτ.δ,; 866 Τά, ἡο ἰ5 συϊάεἀ ὈΥ με ϑγτίας ἴο ἴῃς οοτγεοῖ Ἴχραπαϊΐοη. ΘΒ 
᾽Α, αἱ. ἰγαηβϑὶαῖς στάχυς. ΤῊς Οτεεῖκ Βαὰ πὸ νὰγ οὗ τεργτοάυςίηρ ἴῃς ἀἰϑεϊ ποῖοι 

οὗ βουῃἀ5 τερτγεβεηϊεα ὈΥ Φ' δῃὰ Ὁ, ἴπε ἰοττηεν οὗ νν ἱοἢ ἀρρεαγεὰ ἴο Κοπιδη (πὰ 

ἀουδῖ!ε85 ἴο ασεεῖκ) εαγβ ρεου αγὶν Ὀαγθάγουβ; 866 [εγόσῃα, ὧδ πορείρεόμς ἀεόν, 
(ἰ. τς, ε. 4 ]ατϑὶ; Ο.53, 106). Βαϊ [με ρεου αν ν οἵ ἴῃς ἘΡἈ γαίῃ τεβ᾽ 

Ῥτοπυποίδιίοι ἡγ88, νγεὲ οἂῃ οἵ οουγβε ποῖ Κπου; "᾽ 511}} 1ε58 5ῃουϊά ννε τηαΐκε 

18 νεῖβε ἴῃς Ὀαϑβὶβ οἵ εχίεπβίνε ἱπέεσεποςβ δδουΐ Ἡ οῦτεν ἀϊα]δοίϑ. τ᾿ 7555 ΝὉΥ 

1) 219] ἰ5 τεξεσσεά ὈΥ͂ τλδτν τεοςπί σοτητῃ, ἴο ἴδε ἰάΐϊοτα “Ὁ 20 795 2 (τ, 12} 
198 3019 ΕΖτα 719, τ εἰΠ1ρ51]5 οὗ 2" (ϑιυά., 6ε5. ΖΆ6:.) 4].}, θαϊ τὰς ρῆγαβε 

156} ἀοεβ ποῖ βεεπὶ ἴο ὃς οἱ], ἀπά [Ὡς δἱϊερεά ἜἌχδηιρὶεβ οἵ [ῃς «}}1ρ515 (1 5. 2323 
1 Οἢγσ. 282 2 (ῃσ. 2935) τῇδ ὃὈς Ὀεῖϊϊετ εἐχραἰπεὰ ἱπ οἴμεσ αγβ. Τμε ἱπιρί,, 
ὙΒΙΟἢ ταυβὲ Ὀς ἴδ κει 85 ἰγεχυεδηϊαιϊνς, 5 βίηρυϊαν ἴῃ ἴῃς 5ετῖεβ οἵ παγγαῖϊνε 

ἴεηβεβ. Ῥεῦθαρβ γε 5ῃου]ὰ επηεπὰ δ» κῦ; ἰπ ἴμαῖ σαθε γε 5ῃουϊὰ γεηάεσ 19 
ἐλμις, ἐν. α8. ἴῃς ΟἸ]εα  ε5 ργοπουποεὰ ἴξ ἴο [ἢ 6πι. --- ὉΠ Φ} οὗἩ πυπίδη Ὀεΐηρα, 

1 Κ' 1890 2 Κ. τοῖ- 19 76. 411 ἃς,; οἴξῃ οὗἩ Βυμηδη βδογίβοεβ, ΕΖ. 2189 15. 55, 

Ἴ. 4πά χρρλήιαλ γμάρεά 7εγαεί οἷχ γέαγς, απα ἀφ αἰδά σπα τὐας 
δεγίεα  τῃ6 ἑογτηυα ἰ5 [Π6 βδάτὴβ ψ ἢ νΐ ἢ τῃ6 ποιίοα οὐὁἨ δδοὶ οὗ 
τῆς Μίηογ 7υἀρεβ ἰβΒ Ὀτουρῃς ἴο ἃ οἷοβε ; τοῦ 12,2. 15:15 οὗ, α150 
15Ὁς Οοηβίἀοταῦ]α ψεῖρῃϊ μᾶ5 Ὀδθη ἰαϊά ἀροη [15 ἔδοϊ ἴῃ βοῖὴς 
τῃεοτῖεβ οἵ ἴτε οῃγοποίορίοδὶ ϑγβίειη δηὰ Ἵομηροβι(ίοη οὗ [ἢ 6 
Ῥοοῖ ; 5ε6 [ηἰτοἀδυσίοηῃ, ὃ 4, 7.7 [πὶ ἴῃς ποῖϊοςα οὐ ΪἘρῃτΠ8} 5 

Ῥυτα]ὶ ρίαος ἵπεγα 15 δν  ἀθ ΠΥ βοῖηα οοτπιρίίοη οὗ ἴπς ἰεχῖ, 38 
τϑδάς, ἐμ “ὴς αἴἠες οΥΓ Οἱ ξαά (ἴλ οπε 97 ἴῃς οἰείεβ. οὐ Οἰ]εδά, ᾧ 5 
αυΐξε ἱπηροβϑί] 6) ; (ὅ δπὰ 3 γτεπάεγ, ἐπ ἀΐς εἰν, Οἱ αά, οὐ, ἐπὶ ἀξς 

εἰν αι Οὐ αι; 35, ἐπα εἱἷΐν οΥ Οσἰμαά. ϑιαάεσ Ἵσοη]., ἐπ ἡΖέηῤαλ οὗ 

Οσίμαά (113), 7ερμμδῃ 5 οἷν (115). 

Ἵ. 1 "2 Ἴ2Ρ)] (ὦ ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ Τ'αλααδ (Β ἐν πόλει αὐτοῦ ἐν 

Ταλααδ) Ἐ, ἐπ εἰυϊίαίε «μα Οαίααά. ΟἿ, 851 ἼΛΟΡ γ99»2. ΑΟἸεαά, Βονενεσ, 

5 ποῖ ἃ οἰἵγ, θυϊ ἃ σουπέτγ. ϑιυά, σοη]. ἼΡ52 ΠΟΣῸΣ 1139; [8]5 τδ  ρετῇ. ἐπὰ 

5 8εε ]. Μαγαυδγί, ΖΑ ΤῊΝ, νἱῖϊ. 1888, Ρ. τοι-ῖσς. 
ἐ 5ες Νόϊ]ά,, υὑέεγεμελμησεη, ἢ. τοὸ ΕἾ, ψο τθοκοηϑβ ἢΐ5 6 γδᾶγβ υἱἢ ἴη6 Μίηοῦ 

7υάχεβ; Καςε., 4002, 1, ᾧ τ8, π.7; Βυ., Αἰολ. μι δάγε,, Ὁ. τ35; ΚΙ, Οὐ". ἰ. 4. 

Ῥι128, 1 ΚΙ, τας. ΕΝ... αἱ. πὰ. 
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φοτης Ξυρροτὶ ἰπ ΘΜ ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ ἐν Σεφε (α]. Σεφ) Γαλααδ" (τερτε- 

δεπίϊηρ ἃ Ηεῦτεν ἰεχὶ ἴῃ γὨοἢ ἴῃς Ὁ οὗ ΠΟΣῸ νγᾶ5 αἰγεδὰγ ἰοβῖ, ποῖ τη] 
ἴῃ Οτεεκ οἵ Μασσηφα). Ῥετδαρ5 ἴῃς οτὶ σίπδὶ ἰεχὶ ῃδὰ ομἱγ γ»2 ἐφ ἀὲς εἱν; 

ἴῃς πᾶπης 75) ταῖϊσὶ ἐδϑ}γ Ὀς ἀετίνεὰ ἔγοπι "175 (οἴ. ν.1δ), ΟΥὙ ΠΟΣῸ ἔγοτῃ 113; 
εἴ, αἶκο 1 5. 288..:ΕΑἍὄὔ 1Πεταὶ ᾿γαπϑὶαιίοη οἵ 38), ἐρε ἐὰδ εἰδες οΥ Οἰεαά, μα5 φίνεῃ 
τίβε ἴο [Βε ΜΙάταβῃ ἴμαὶ [ερθδἢ ἀϊεά ὈΥ ἰποθο5, Ὀγ ἴῃς 5βἰουρδίηρ οἔ οἵ δἰ5 
Ἰϊπιῦ5 (45 ἴῃ εἰερμαπείαβίβ, ΑτδΌ. φωδ αν»), συ ἢ γεγὰ Ὀυσεὰ ν μεγε ἴΠ6γ {εἰ}; 

Βεγελίά γαό., ὃὶ 60. 

8-15. Τ|ιο ΜίποΣ δυάμοε, ΓΌΣαη, Ἐ]οη, Αὐάοη. --- 66 ἰπίτο- 

ἀυςτίοη ἴο τοἱ δ. 

8-10. Ινζχαῃ. -- 8. 4π4] “λεγε γμασεα 7εγαοὶ αὐίον ἀΐνε] οἴ. τοῦ, 
“ΤΉετΕ ἅτοβὲ δίϊεσ ἢἰπὶ δηὰ πάρα στε]. ὙΒτουρῇ 1Π 5 νεῖβα 
τε [Ὁ] ον Ωρ 5ετίεβ οἵ Μίπον [ᾶρεβ ἰ5 ἀῃῃεχεά ἴο [ἢ 5ἴον οὗ 
7ερ μα, 45 ἴῃ τοὶ [ἢ6 ἰὈΥΠΊΕΙ 56.658 ἴο ἴῃδὶ οὗ ΑὈἰπιοίεομ. ΤῊΪ5 

15 ἀουθι]6585 ἴ[ῃ6 ποῦκ οἵ ἴῃε ἰαῖε εὐἀϊῖοσ ψγῆο ἰηβετιεὰ τῇς Μίποσ 
7υάραβ ἴῃ τῃε Ῥοοκ ; 5εε [ηἰτοἀποιίοῃ, 8 6.-- “όζαπ 97) Βειλέελενι) 
ῬΙΟΌΔΟΪΙΥ ποῖ Βει]θἤετη ἰῃ Τυἀδῃ,7 Ὀὰϊ ΒεΙΒΙεἤδαι ἰπ Ζοῦυϊαῃ 
(1.5. 1935), πονν Βεῖϊ [θπὶ, ἀρουΐ βενθὴ πηΐϊες ΥΥ͂ΝΨΝ. οἵ Ναζα- 
σεῖς, δηά ἃ βοιηενῆδὶ [655 ἀἰβίδηος νεβὶ οἵ ϑααπεῃ. Σ ὙΠ ΟἴΠΟΓ 

)υάρεβ οἵ [818 στοῦρ, 85 νγ6}] 45 411 [ῃοβε ννῆοϑβε βἰογίεβ ἄγε το]ά ἴῃ 

τῆ8. ῥτγεοθάϊηρ οπαρίετβ, θεϊοηρ ἴο ϑγδεὶ ; ἀραὶ ἔγοτι ἴῃς βίου οὗ 

ΟἸηῖεὶ, Τπἀδῃ ἤτδι ἀρρθᾶσβ ἱμοϊ θῖν ἴῃ [ἢ 6 5ἴογυ οἵ ϑδιῆβοῃ. 
Τῆς πᾶτης [ὈΖᾶῃ οσουϊβ ἤονθετα εἶδα. --- 9. 27ὲ λα τλϊγν σορις, 

απ ἀξ “.π| ομἕ ψιγν ἀσερλεγς ] τααττιεὰ τΠεπὶ ἰηῖο οἴποσ ἕδη} 165. 

- 4πώ4 ὀγοωρσλΐ ἐπὶ οσι μίας Ζλϊγν ἀσμρλίεγς (85 Νῖνε5) 207 
ἀξΐξ ςο»ι5] (ἢ 5 15 τηοϑδί παίυγα!ν Ἰπιεγρτγεῖθά, 85 ἴῃ ἴῃ 6 οᾶβ6 οὗ [δἱγ 
(το), οὗ ἃ οἴδῃ σιτῃ πυτηεσουβ Ὀγάποῇε5 δηα οββῃοοίβ Δη4 ΤΔΗΥ 
Ποπηεχίοῃβ ΜΓ ΟἾΒΕΙ οἸ4η5. ---- 476 γμάρεα 7εγαεὶ 70» σευέμ γεα»:} 

τοῖ; οὗ, 127 το, 

11,12. Ἑ!οη. --- Τῆς βΞἰδηάίηρ ἴογπι ἴῃ σνῃοἢ τῆς ποιῖςαβ οἵ ἴῃς 
Μίηον προ 5 ἅσγε σαβδὶ ἀρρεᾶγβ ἤεσε ἴῃ [15 βίῃ ρ θϑὶ [θστηβ ; ἰἴ οοῆ- 
ταῖῃ8 ποίμίηρ θ6βεβ ἴῃε πδίηθ οὗ με Ἰυάρε, δἰ8. οτἱρίη, Ὀυ 8] 
Ρίδοβ, δηά τῃ6 Ἰεηρτῃ οἵ ἢἷβ ταὶθ. 866 ἂῦονε, Ρ. 270. -- Ξώπ 1ἠ6 

5 ΕἸ. 705., ν. 7, 12 ᾧ 270, θάπτεται ἐν τῇ αὑτοῦ πατρίδι Σεβέῃ (1.31. «εδεΑϊ). 

 ]ενήβῃ ἐγααϊ ποι; Φαόα δαίλγα, οιδ, γαίφμί οὐ 7υἀ. 3 (ἰϊ, ᾧ 42); ΒΔ. ([Όζδϑῃ ἰ5 
ἴδε 54π|εὲ 45 ΒΟΔ2). 

2 Βεείζεη, Δ δίσεη, ἰϊ, Ρ. 139; ον., 9113, 1, Ρ. 113; Ουέτίη, Οαλέϊέε, ἱ. Ὁ. 393 ἴ.: 
5 ,Ή,Ρ, λέενιοέν:, ἰ. Ὁ. 220. 
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Ζεῤωορε ἀϊεά, ἀπά τὐας δωγίεα αὐ Εἤρη, ἐπὶ ἐλε ἑαπα οὗ Ζεδωζμηπ 
ΕἸοη ἰ5 ἃ 50 οἵ Ζεῦδυϊαη, σφε. 46", ἐ.Ζ. ἃ Ζεθυϊοηίια εἴδη, Νυ. 26. 

Τῆς ἀϊΞιϊποϊίοη τηδάς ἰη 484 Ὀεΐνγεθη τῃ6 Ὡδπης οὗ ἴῃς ἤδτο δηὰ 

ἴμαι οἵἩ δἰβ Ὀυτίαὶ] ρίδος (βεαὶ οὗ ἴῃ οἰδῃ) ἰ5 τι ῆςίδὶ ; οὗ, (5.5 
Τῆς ρῥἷδος 5 οἴδεσυγίβα ὈΠΚΠΟ. 

18-156. Αδάοῃ. --- ΤῊε ἰα5ὶ οὗ ἴῃς Μίῃμοσ [υάρεβ ἰ5 Αθάοῃ Ὀδῃ 
ἩΠΠεὶ, οὐ Ριγαίμοη ἴῃ Ἐρἢγαίμη. Ρισαϊῃοῃ ψὰβ ἴῆ6 ἢοιηξε οὗ οὔς 

οἵ Πανὶ ἀ᾽ 5 ἢεγοθβ, Βεηαίδῃ ἴῃ6 ΡῬίγαϊ ποηϊϊε ; 2 5. 225 1 Οἢσ. ταῦ 
27}; [16 πᾶπιῈὲ ὁσουγβ αἷϑο τ Μδος. οὗ, ΕἸ. [05. χἰϊϊ. 1,2 815, ἴῃ 
ἃ ᾿ἴβε οὗ ῥΙδςεβ ἐοτβεὰ Ὀγ Βαοοάθβ. [ζ ἰ5 βεπεσαῖν ἰἀεητ θά 
σὰ Εείαϊᾶ, 5ἰχ πος ΘΥΝ. οὔ Νᾶρυϊυς (Θῃθομε),} νϑο ἢ 
Οομάεσ δηά οἴμπεῖβ ἴαΐα ἴοσ Ορῇσδῆ ; 8ε6 οἡ 6"! ---- Ασοοτάϊηρ ἴο 
ν.., Ριγαῖῃοη νγᾶβ ἐπ 26 ἑαπά οΥ Φλγαϊπι, ἐπ “δε ἰδ εσωη} οὗ 
2 Ανιαῤεξίϊες.. ΤῊΪ5. 15 ἐγεαυ θη! σοιηθίπεά τ 5.6 (ΕΡΒταΐμι, 
ΜΏΟΒ56 τοοῖ ἰ5 ἰῇ Απηδ]6 Κ), ἀηα ἴπῈ ρσέβεηςς οὗ ἴῃ6 πᾶπὴθ ἴῃ (5 

Ρατῖ οὗ Μι. Ἐρδμγαίπι οχρίαίπθά ὈΥ βυρροβίηρ, εἰϊμεσ ταὶ τῆς 
Τερίοη νγὰ5 δῃ οἱἄεσ 56δῖ οὗ ἴῃς Απλδ]εκίεβ, ἔτοτα σὰ ἴΠ6γ δά 
Ὀεδη ἐχροὶϊθά Ὁγ ἴῃ 6 στονίῃρ ροόνγοσ οὗ ἴῃς (δηδδηϊζεβ, οσ ἴμαΐ ἴῃ 

16 ΘΑΥΪΥ ράᾶτὶ οὗ ἴδε ρεποὰ οὗ ἴῃς Ἰυάρεβ Ατηδὶεκί[ε5 ἔγοπὶ ἴῃ 6 
βουτῃ μδά ἰηϊπιάεδα ἱπίο τῃϊ5 ρατί οἵ τῆς Πίρῃϊαπάβ, δηά οσουρίεὰ 

ἴς Ἰοῃρ δπουρῇ ἴο ϑδίθη (πε ἤᾶπῖα Ὡροη ἰΐ, Ὀὰϊ ῃΔα Ὀεδθη ἀπίνθη 
ουἱΐ ἀραίη Ὀείοσε ἴῃε της οἵ ϑυ]. ᾧ Τεχίὶ δηᾶ Ἴοοηϊεχὶ ἴῃ ς᾽ ἅ76, 
Βονανοσ, τους ἴοο οὔϑουγε ἴο βῃδα δὴγ Ἰΐρῃϊ ὑροη ἢ 5 νεῖβε. 

Τὴα πᾶσα Αὐάοῃ ἰ5 ἰουῃηά ἰῃ ἴῃς ρεηθδίορίοδὶ ἰΔ0]65 οἵ ἰῃς 
ΟΒτγοηίοϊεβ, ἰῃ Βεη)απηλίη, σα Οἢγ. 85, 85 - - οὐδ 8 1Γ Ριγαίμοη ὃς 
Ἑεταϊᾶ, ἰῃἰ5 οοἰποίάεησα τηυϑδὲ Ὀ6 τεραγάεα 45 δοοϊἀθηΐδὶ. ἢ Βαυῖ 

Εειδιᾶ 566πὶ5 ἴο θὲ ἴοο ἔἂγ πογίῃ ἔοσ ἴῃς Ῥῃαγαίμοη οἵ ᾿ Μᾶςς. δηὰ 
]οβερῆυβ; δῃηὰ ρεγβαρβ ψὰ ϑῃου]ὰ ταῖμεγ ὃς συϊάεα Ὀγ (ῆγ. ἴο 

Ἰοοκ ἔογ Ριγαίῆοη ἰῃ Βαη͵αυηη. Επναϊὰ οοπ)εοίαγεά τῃᾶὶ ἴοσ 

Βεήάση, τ 5. τϑἍ', Αδάομπ Ξῃου]ϊ ἃ Ὀς τεϑίοσεά ; 4 ὑυϊ τῆς πιοῖα 

ΡῬτοῦΔΌ]6 οοττεοϊίίοη ἰ5 8αγακ.""---14. 2471εὲ λασά γογίν “οης αμά 

4 8ὃες Νδϊάεκε, υπμγεκελμηρέη, Ὁ. 184. . 

Ἢ Εδηϊοτγὶ Ῥασγοῆί, [0], ὅγε; Ἐοῦ., 8.3, π΄. Ρ. 134; Ουέτίη, ϑανεαγίς, ἰ, Ὁ. 170 ἢ. 
1 5ες Εν. ΟἹ ΚΠ. ἰ. Ρ. 359; Νόϊαεκε, Ανεαϊελέίεν, Ὁ. τὰ; 82. ἰ. Ῥ. τώ. Νόϊά., 

ἰῃο πεβ ἴο τπε Ἰαῖίεγ μγροιπεϑὶς. 

ᾧ 1ἰ [5 αἰβο ἴπε παπὶὲ οὗ ἃ ἴον ἰπ Αϑῆογ, ἴοβ. 2189 ἡ (τσ. 674; τεδά 50 8150 ἴῃ 

105. τοῦϑ, ! Νδϊά. 4 ΟΥῺῆ ϊ. Ῥ. 514; Νδϊά,, ὐκέεγεμελμηζερ, Ὁ. 184. 

4. ΘΚ, ΤΏεη., νε., Ὁτ., ΚΙοδί., αἱ. 
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φλίγέν ργαπάξοης, τοῖο γοαδ οπ τευέπῖν ταασιϊε α5565] 8 ενϊάδηςα 

οἵ ψϑαῖ ἢ ἀπά τϑηκ; ςοἶ ς᾽ τοῦ 2 5. τό 122; 5εεὲ οἡ το. Τῇδ 
Πυμηοῖουβ Ροβίογ 8 ἴο Ὀε ἱπίεγργεῖθα ἃ5 ἢ ἴἢ6 οᾶϑθε οἵ 1[Ὁζϑῃ 
δηᾷ 74ἱγ; εἶ, αἰϑο 85, 

8. 152] οοπιραγε γ3κ, ἃ ἴονῃ ἴῃ Ι5δδοθδτ, [ο5. 199; τῆς ἱγδάϊθοη οὗ ἴδς 

πᾶτηθ ἰ8 βοννενεῖ ἰηδεουτε; 5ες (ὅ.--- 10. 1} Μ] 80. αἷβδο ἴῃ ν.}5; νἱ ὈοΙἢ ν 

δηὰ 1 (δάπιε σοῃβοῃδηῖβ 85 ἴῃ 115) 532). 850 Μ955. δηὰ εἀά., δῃὰ 50 (ὅ αἰγεδὰν 

τεδὰ (Αιλωμ, ἃςο.)." Βαεῖ Ἵπιεπάβ ἵνῖος ἰππ οα ἴδε δυϊδουν οἵ Ἴ7αογα 
Μηαδς μ, καῖ οπ 1158 Μαββογᾶ 5ες Ἐτγεηβηοτσῆ, ἡ7σ5:ογείϊρεάες Ἡγδγίεγὀμελ, 

265, π. 6. --- 12. 75} οὐ. γὴν ἀπά γκ βίας ὮΥ βἰάς, 105. 1942 ὦ (1π Πδη; 

8εςε οὐ 704. 18ὅ). [Ιπ ἴδε ῥγεβεηΐϊ σᾶβε ἴμετε 15 σοοὰ στϑᾶϑοῃ ἴο Ὀεϊϊενε ἴπαὶ ἴῃς 

πᾶτλο8 οὗ ἴῃε Ἰυάρε ἀπὰ οὗ ἴδε ἴονγῃ ψεγε οτἱ βία! Υ ργοπουποεά, ἃ5 [ΠΟῪ ἃτε 

πττίεη, αἰἶκε; ρσοῦ. ΕἸση, σϑη, 461} (Νδ]ά., ζϊἐεγεμελμρόρ, 184). 

ΧΙΙΠΙ. ΧΥ͂Ι. ΤῊῸ δἀνθηΐιγοβ οὗ βδιηβοῃ. 

1τεβατυβε.ἴ --- Α. ν. Ποογηΐποκ, “ ᾿ς ϑιπιδοηβάρεη. Κα αἰ βοῆς οἰυάϊδη ονετ 

ΕἰἸοδίογεῃ 14-16,᾿ 7. 7. χχν]ϊ!. 1894, Ρ. 14--32. 

ι:. δαρσοπὶς δίγέλ, οἢ. 13. -- ΤΉΘ Μεββθηρεσ οὗ Ὑδῆνεἢ ἀρρθᾶτβ 
ἴο τὴ6 τνῖίε οἵ Μαποδὴ δηὰ ῥγοπηῖβεβ ἢεσ ἃ 8θ80η. Ὠυτηρ ΠΕΓ 

ῬΓΕΡΏΔΠΟΥ 58:6 584]} οὔβοτνα ἃ βίγίοἱ γερὶ ΠΊθη, Ὁ ΠΕΙ 500 5ἢ|4}}] ὈῈὲ 
ἃ ἀενοῖδε ἴτοπῃ Ὀἰπ (1.4.7). Αἱ Μαῃοδῆ᾽β ργάυεσ, ἴῃς Μεβθθῆροσγ 
ΤΕΔΡΡΘΔΙΒ δηὰ τερεᾶῖβ ἢϊ5 ἰηϊιποιίοης (ν.5 5). Ηε δϑβοεηάβ ἴο 

Βαάνθῃ ἷπ ἴῃς ἤδιηεβ οἵ ἴῃς βασγῆσε (ν.. 55). ΤῊΣ οἰ] ἰ5. Ὀοχη, 
δτονβ ὉΡ, δηᾶὰ  Ὀαρίης ἴο Ὀ6 ΡοβϑἜββθα Ὦγ ἴῃς ϑ5ρὶπὶ οἵ Υδῆνεῃ 
(ν.3. 5). 

2. ϑαριφοης νιαγγίαρε ἴο 7ῤε 71» α λης, απα τὐλα ἐάν οὗ ἐξ; 

οἷ. 14, 15..--- ΘΑΠΊΒΟΠ Γαϑοἶνοβ ἴο ΠΊΔΙΓΥ ἴπε ἀδυρῆϊες οἵ ἃ Ρῃ σι πα 

οἵ ΤΙπιηδῖῃ (14.3). Οη οῃδ οὗ ἢΐ5 νἱβίϊ5 ἴο ΤΙπηπαῖρθ ἢ6 ἐποουη- 

ἴοτβ ἃ Ἰΐοῃ ἰπ τ 6 νᾶ, δηά Κὶ}}5 ἢϊπὶ ἢ 5 Ῥᾶγα ἤδηάβ. ϑοπὶα 

τἰπιε δῇεσ, ραβδίηρ ἴπᾶὶ αν, ἢῈ ἤηάβ [ἢ οάτοδβθ οσουρίεα ὉΥ ἃ 

ϑ ΔΓ Οὗ Ὀε65, δηὰ ἴακεβ ἴῃς ἤοηοὺ (ν. 5). Αἱ Ὠἰ5 νεδαϊηρ 6 
Ρτορουπάξ ἃ τ άϊε βυρρεβίεὰ ὉΥῪ τη 5 δάνεηϊυτε (ν.15); Ὁγ τῃς 
αἰὰ οἵ ᾿ἷἰβ νἱΐα τὴ6 Δηϑιγεσ ἰ5 ἀϊϑοονεγεὰ (ν..5}8). Ιῃ ἃ τὰρθ ἢε 
Ῥάᾶγϑβ ἴῃς (οτίεϊϊ, δῃα τιβῆθ5 ἀὐγὰν ψ]τπους σοηϑατητγηδιϊηρ ἴῃ 6 τηδτ- 

τίαρε (ν. 5). ὙνΏδη Πἷ5 δῆρεσ ἢδ5 οοοϊδά ὧπ ἢ6 τεΐυγῃβ, ἴοὸ πὰ 

“ΟΕΕ Αλίαίον. 
Τότ ῆε οἷάετγ ᾿ϊεγδίυγς, 5εεὲ Εευσθ, ΟΖ 7: ᾧ τοό. Οἱ ἴῃς πιγίμίςα! ἱπίεγργεῖα- 

τίοη 8ες Ὀεΐονν, ῃοῖς δἱ ἴῃ6 επὰ οἱ οὗ, τό. 
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δαὶ Ηἷ5 Ὀτάθ μα5 Ὀδθη ρίνθη ἴο δποίμεσ (151). ΗἜ ἀνεῆρεβ 
ειἰπιβαὶγ Ὁγ Ἰεϊτίηρ ἰοοβε ἔοχϑϑ ψτ τα Ὀταηαβ τἰδα ἴο {Πδὶγ [4115 
δθοηρ ἴπε ργαίη ἤε]άς οἵ Τἰπηπαῖῃ. Τῆς ἈΠ βομ65. Ὀυγη ἴα 
ψοπιδῃ ἂπὰ ΠΕῚ {ΑΙΠΟΙ Ἂ5 τῃ6 δυΐμοῖβ οἵ [6 τηϊβοῃίεΐ (ν." 5). 
ϑαϊήβοῃ σοιδ!ἰδῖθϑ, ἀηὰ ἰδ καβ στείρα ἰῇ ἃ τόοκγ ἰδϑίηβϑϑ οὗ ᾿ἀδῇ. 
ΤῆΘ τδῃ οἵ Τυάδῃ ἀε νεῖ Πἰπὶ Ὀουηά ἴο ἴῃς Ῥμϑιΐη65, δας ἢς 

Ὀγεακβ ἴΠ6 τορε8 δηὰ, ψἱϊἢ δῃ 4555 ͵ανν- ὈΟΏΘ, 514γ5 ἃ ᾿ῃπουβαηά 
ῬΗΙ]ἰϑεπε5 (ν..:.), ΤΙΣ ϑρηηρ ἰη 1,εμὶ (ν..53), 

3. ϑαγιροη καγγίες οἱΥ δε ραΐς οΓ Οαξα; τ6}“, ---- ϑατηβοῃ ν᾽ 5115 
ἃ πατὶοὶ αἱ σαζαβ. Τῇς ΡὨἰϑιϊη65 116 ἴῃ ταὶς ἕοσ ἢΐτη, θαϊ τῇ ἴῃ 6 

πιά άϊε οἵ ἴῃς πἰρῃϊ ἢς ἀγίβαϑ, ρὰ}}5 ὉΡ ἴῃ6 ροϑβίβ οἵ οπς οἵ ἴῃ οἰ Ὁ 
ξαῖε5, δηά, Ρυκιίηρ ραῖς, ροβίβ, δηὰ ὈΔΣ οἡ ἢἷβ μοδά, οδιτίθβ [6 τὰ 

ΟΗ͂ το 4 8}}} πεᾶγ Ηδῦύτοῃ. 

4. ϑα»ορ απο είμαλ, τό’, --- ϑαώβοη ἴονεβ 4 ψοπηδῃ οὗ 

ϑογαῖς, παήπηεὰ Πε] 114. ὅ858}6 ἰ5 Ὀτ θεὰ Ὀγ ἴῃ 6 ΡΠ βιη65 ἴο πὰ ουἱ 

(ἢ6 5θοτεῖ οἵ ἢἷβ πιᾶγνειϊουβ βιγεηρίῃ (ν.). ΤὨπος πε ἀδοεῖνεβ 

μεσ; Ὀαϊ δἱ ἰαϑῖ, εαγΥ οὐ ΠΕῚ ἱπιροσταηϊγ, ἢς 16}}5 Ποτ ([ῃ 6 ττατῃ 

(ν.5 7. ὙὝΠε ῬῃΠιβεῖπεβ βεουγε δηὰ ὉΠ πὰ ἢϊπλ, δὰ ραΐ Πίπη ἴο 

διϊπάϊηρ δὲ ἃ μαηά-πι}}} ἴῃ ρτίβοῃ (ν..5 35), Αἱ ἃ ρτεαὶ ἐβαϑὶ οἵ 
ΒῬάροη ἢδ 15 ὑσουραι ἰπῖο ἴμ6 ἴαπιρὶα ἴὸ στα ν τἴῃ6 τυ ῖααε. 

νὴ ἃ τεΐυσῃ οὗ δϊ5 οἱ βιτεηρίῃ, ἢς ονθγηγονβ ἴῃ 6 Ρῥυϊηοὶραὶ 
Ρ Π]αγς τυ ἢ βυρροσὶ ἴμε τοοῖ, δηὰ Ὀτίηρβ ἴῃ6 ψῇο]α ἴθπιρ]Ὲ ἀοννῃ 

ἴῃ τυΐηδ5, ρεσβῃίηρς σῖτα τῆς ῬὨΠἰϑιη65 (ν.35.}), 

ΤΗΘ δάνρηϊζαυτεβ οἵ ϑαπηβοη αἰ θεσ τρυκ αν ἔτοπι [ῃ6 Ἐχρὶοἱἱ5 οὗ 
1868 ἡυᾶρεϑβ ἰῃ ἴῃς ῥσεοεαϊηρ σμαρῖοτβ οἵ τ[6 ὈοοκΚ. Εδυά, Περοσδῃ 
δηά Βαγακ, Οἰάεοῃ, δῃηὰ 7ερμίμαῇ ποτα Ἰεδάοθγθ, ψ ΒΟ, δ ἴῃς μεδά 

οὗ τμεἰγ τ αβηηθη, “ ἰατηεά το Ηϊρῆς 1[ΠῈ ἀγπηῖεβ οἵ [με 4]16ἢ5,᾿ δηὰ 
ἀε]νετθα τμαὶγ σουηίγγίηθεη. ϑατήβοη ἰ5 ἃ 50] ΠγῪ ἤετο, ἐπάονεά 

ἢ Ῥσγοάϊρίουβ βίγεηρίῃ, ψῇο ἴῃ ἢΐβ οὐνὴ ιᾶττεὶ, βἰηρ!ε- παηάεά, 
τρᾶκα5 ἢᾶνος διηοηρ ἴῃς ΡΠ βεῖπ 65, Ὀαϊ ἴῃ ΠΟ ΜΑΥ ἀΡΡΘΑΙβ 85 ἴῃ6Ὲ 

ἙδΒδτηρίοη οὐ ἀεἰϊνετγεγ οἵ [βγαεῖ. [{ 15 εᾶϑυ ἴο 5866 ΨΥ ἢδ 5ῃουϊά 

Βανα Ὀεδη ἃ ἰδνουτίία ἤσιγο οὗἨἁ [Ι5τγδοὶϊε (οἱ κ- σῖοτν, ἴῃς ἀγαβιὶς 

δυτηουγ οὗἨ ἢ] οἢ 5 ΒΙΓΟΏΡΙΥ ἱπηρτγαϑβεά ἀροη ἴῃ6 παγγαῖϊνε οὐ ἢἰἷ5 

Δανεαηίυγεβ ; Ῥυϊ ποῖ 50 ΟαϑΥ ἴο 866 Μῇῃαϊ ρίδεςε ἢῈ ἢᾶ5 ἰπ ἴδε. 

τε! ρίουβ. ῥγαριηαιίβαι οἵ {πε Πεαυϊετοπουὶς Βοοκ οὗ Τυάρεβ, οἵ, 

ἱπάδεά, ἰῃ νγυῆαΐ 56ῆ88ε ἢς οδῃ Ὀὲ οδιεὰ ἃ Ἰυάρε δἱ 4]1.. ἔνε ἴῃς 
εχίεσῃδὶ σοῃηοχίοη ἢ ἴπῈ Ὀοοκ ἰβ οἵ ἴῃς 5 ρῃϊεβξ Ἵμβαγαοῖογ; 
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τῆς Αγαγ ἐογηλυ ας τὶ νος ἢ τῆς Ὠἰδίοτ!εβ οὗ ἴῃς Ἰυάρεβ ἃγὰ 
ἰηϊτοάἀυςεά Δηὰ σοποϊιάεα ἅτ ἤθε δὲ ἱΠμεῖγ Ἰονγεϑὶ ἰοσπὶβ (131 ᾿οἦ 
1631}. [Ιῃη τῆς πασταῖίνε [156] Ὡοὸ ἴγαος οὗ Ὠ᾽5 μαῃηά ἰ5 ἀείθοϊβά." 

Τῆς ἴῆγθα ῥηηςσίραὶ βοσίθβ, οἢ. 1.3, 14 ἴ., τό, θὲ. σοηπεοϊθα ὮΥ 

τλογα ἴδῃ οπ6 ᾿ἰηϊ, δηὰ ρσορδὶν Ὀεϊοηρεά ἴο ἃ ογοῖε οἵἉ [0]κ-ἴα]ε5 
Ἰοῃς Ὀδίοτε ἴπαν αβϑυτηεὰ ἃ ᾿ἸΈσασυ ἴοστω. (ΟἿ. 14 ῥγεϑιρροβεβ 

οἰ. 13, δηά ἴῃς οδἰδϑίγορῆθ ἴῃ οἢ. 16 ἴὰυτγῃβ ΡΟ ἴῃ 1055 οἵ ἢΪ5 
βδογαα Ἰἰοοκβ ; οἴ. εβρ. 16} ψῖῃ 120. ΤῊΘ 5ἰοτίεβ οἵ ἴῃ Ἴγοὶε ἠβεὰ 
ποῖ 4]} θὲ οἵ Θαυα] ἀρδ ; ἰΐ 5 ἢοΐ ἱπῃργορδῦ]6, ἔογ ἰπβίδηςρ, ἰῃδὶ ἴῃ 6 
1416 οὗὨ δἰβ Ὀϊστ ἴῃ οἢ. 12 ἰ5 οὗἩ ἰαῖοεγ οἡρίῃ [ῃδη {πὸ τεϑῖ ; { Ὀυΐ, 5 
ΜῈ ἢᾶνα τῃ6πΠ|, [ΠΕΥ ἀγα ἰὴ βυῤβίδησς δηά [ΌΤηῚ 50 5ἰ τη αγ [Πδὶ νγα 
πιυδὶ αἰ θυϊο ἴπδπὶ ἴοὸ ἴῃς βᾶπὴθ ψτῖογ ᾧ ἴη οἷ. 13 ἀπά 14 ἃ 

Ἰαῖοι μβαπᾶ δας πιδάδ βοῃηα δά ἀϊτοηβ δηά αἰϊθσαϊίοηβ, ὈῪ σῇ ἢ, ἴῃ 

᾿οἢ, 14 ρΑΙΠου Αγ, [ῃ6 παγγαῖϊνα 15 βοπηε  ῃαϊ σοηξιδεα, ΠΟΙ ἰ5 ἴῃς 
ἴεχῖ ἴῃ ΟἴΠΟΙ ῥαγῖβ αυϊθ ἰηΐϊαςῖ ; 8 Ὀυϊ ἴΠ6Γ6 ἰ56 πο ον ἄβθηςε [Παϊ 
τῆς τεάδοϊου ἢδά τῆοτα ἴἤδη οὴς οτίρίπαὶ βϑουσος. [Ιἢ το 1δς, ἤοτα 
1815 πιρῃς 6 βυδρεοϊεά, ἴῃ6 ἀουδ]δι τᾶν ἢ στθαῖοσ ρσο Ὁ ΠΥ 

Ὅε τείεττεά τὸ τῇς (ΟἹ Κ- ϑίογυ ἰ156 1 ἢ 
Βόμιῃςε ἀεπιοηδίταϊεα τῃμαϊ ἴῃς ἰδηριαρε δηὰ βιγ]6 οἵ εἢ. 12 ἢᾶνα 

ἃ 5[.ΓΟῊ' ΤΟΒΘὈΪ]δηςα ἴο ἴῃ ἴ[ῃ6 Ηδχαΐθιοῃ ; 4 δηά ἴο τἢϊ5 βουσος 

τὴς ψιμο]ε στοὺρ οἵ 5ἴοσίεβ οἵ ϑαπίβοη ἰ5 γῇ σοηβίδγα]ε ὑσοῦ- 
ΔΌΪΠ ἐγ ἀϑοτ θεὰ Ὀγ Βυάἀάς."" ΤῊδ τεᾶβοηβ ἴοσ [πἰηκίηρ τμὶ 1ἢἰ5 ἰ5 
ἴῃς οᾶ56 16 ποὶ 80 τηυοῇ ἰῃ ῥΑΙΓΟυ] ΑΓ ἘΧργθβϑίοηϑβ, ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 ἴῃ 6 

Δ 5ρὶ πὶ οἵ τὴ6. ΨΠοΪε πατταϊίοη. 1 ὙΥ̓ΒΕῖμεσ ἔγτοτῃ 7 οἵ ποῖ, [πε 

οπαρίετ ὑπάουδίεαϊγ Ὀεϊοηρ ἴο ἴ6 οἱάαβὶ βἰγαΐατη οἵ ἴῃ6 Ὀοοΐ. 
Τῆδ ἴα165 τπϑηηβοῖνοβ, ἢ ἢ γα, οἵ οουζβο, τηιοῇ οἱάδγ ἴλη (ἢ ς 

8 Ἑτοπὶ ἴῃς ροϑίτίοῃ οὗ ἴῃς οἰοκίῃς ἑοσγηυΐα, 5329 Βυάάε δηὰ Οοτη ! συγτιΐβς 

παι Ὁ οπιίῖεὰ οἢ.. 16, ννϊοἢ ννὰ8 δἤεσγνναγαβ γεϑίογεα ὉΥ δποΐμεγ πδηά, ͵υ5ἱ ἃ5 νγγδ8 

ἄοπα ἰη ἴῃς οςα5ε οἵ ΑὈἰπιεϊθος, οἢ. 9. 846 δῦονο, Ὁ. 234 ἢ 

ἘΒαυ., Αὐελέ, μ. ϑάνε., Ὁ. 131; οὗ ὟΝ ε., Δ» οὐδ, Ὁ. 256 ΞΞ Δέτέο οὕ Πραεὶ, τϑδς, 

Ῥ. 245; Ώοοτῃ., ΖΑ. 7. 1804, Ρ. 17. τ ΜΜε., Καε., Βα. 

ᾧ Ου δε ἰεχῖ, Ξες θόογῃ. ; 5ῖα., ΖΑ ΤΙ Μ᾽ ἵν. 1884, Ὀ. 250 Ε.; Βυ.; Ποοτη., Ζ5 7. 
1804, Ὁ. 14 ἢ. 

ἢ 80 αἰϑο Βυ. Οχ [δἢε αἰϊεπιρίβ ἴο ἀπδαῖγσε ἴῃς βίοσγ Ξεε Βυ,, Ὁ. 1325. 
4« 24 7). ν. 1τ88ς, ᾿. αι ἢ. 

Φο κίολλ μ᾿ δάν., Ὁ. 1321, Αραίΐηϑι 1ῃ15 ορίπίοη 5ες Κυε., ΤἸΟΟΆ, ἰ. Ρ. 355; 
ΚΙ, δεμα, κι Αγ τ ,, 1892, Ὁ. 57 ἢ; Ο46Π. ἱ. 2. Ῥ. τό δι; 58εεὲ ἀῦονε ου οἰ]. Ὁ. σ83 ἢ. 
δἃηὰ [ηϊτοὰἀυοιίοη, ᾧ 6. 

Ἦ Βγυβίοη τη ϊηϊ5 ἴπαὶ ἰπ οἢ. 13 ἴῃς παγγαῖϊνε οἵ ἴμε ἦτγϑι [εῃονίβὶ ἢδ5 Ὀεεῃ 
ψοτκεά ἰπίο ἴμαὶ οὗ ἴδα ξεοοπμά ΕΠΟΒίδὶ, ἰο νι βοπὶ 4}} ἴῃε τσεβὶ οὗ 139-16 ὑείουφ. 
(Βυ., Ρ. 134 ἢ.) 
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Ῥοοῖκ, ᾶτὸ αἰπιοβὲ ἴῃς ΟἹἹῪ βρεοϊπηθηβ οἵ {πεῖν Κίπά {πὶ πᾶν θθθῃ 
Ῥτγεβεῖνεα ; δηὰ {ΠῸῪ ρίνε ἃ5 ἃ ρ᾽ ρθε οὗ ἃ 546 οἵ οἱά 1βγϑεὶῖῖς 
16 δηὰ Ἵμδσδοῖοσ ψῃοἢ 8 σαγεὶγ ταρτεβθηϊθα ἰῃ ἴμ6 ΟἹ Τεβία- 
τηθηῖ. ΤῆΘ βοσζᾶρθβ ἰηῖο ΜὨοῃ ϑαίπβοη 5 ΕΔ ΚΏ6855 ΤῸ ΜΟΓΊΘΏ 

Ὀτουρῆς Πἴτη, {πῸ ψὰν ἰπ Ὠοἢ ἢ6 τυτηεα ἴῃ 6 ἴ40]6ε5. οἡ ἴῃο86 ψῇο 
τουρῃς {ΠΕ Ὺ μαά ροὶ ἴῃς Ὀεβῖ οἵ ἢΐπι, [6 μαγτά Κηοοκθ Ὡς ἀδαὶῖ 
τὰς υποϊτουταοϊποά, δηά ἴῃς ῥγδοῖίοδὶ ἰοκαεβ ἢθ ρἰαγεὰ οἡ {ῃεῃὶ, 

τοῦθ πᾶνα τηδὰς ἴπ686 ϑβϑίἴογεβ ρτθαῖ Ἀνουγίϊεϑ ὑγἱτἢ ἃ βἴοτγ-ἰονίηρ 

τᾶςδ, βι ἢ 85 ἃ1]} [ῃ6 ϑεηγῖεβ ἅτ ; δῃά ἴῃς πιάβ ἢυπιουν ΜὨϊοἢ 

ΡΙαγβ [ῃσουρὴ [ΠΕ τὰ 411, ηῸ 1685 ἴῃδη τῃ6 δητγα δῦβθηςς οὗ τηοχαὶ, 

Ῥτονδβ ἴἢθπὶ βεηυΐηα [4165 οὗ ἴῃς ρεορίθβ. γηδὶ θαβὶβ οἵ δεϊ ἴῃς 
βἴοσίεβ ΠηΔῪ Πᾶνε, 15 ποῖ ΘΑΞῪ ἴο [εἰ]. ΤῊΘ πᾶτης οὗ [Ὡς ἤδῖο δῃά 

νασίουβ ἰγαὶ[5 οὐ [Π6 βίοιῃυ βθθῆι ἴο ἰηνὶϊε ἃ τωγίϊοδὶ οχρδηδίίοῃ, 
δΔηὰ πηδὴγ αἰϊειηρίῖβ ᾶνα Ὀδθῃ τηδᾶς ἴο τοβοῖνα τἢ6 ψῇοϊς ἰηῖο ἃ 

50 δῦ πηγίῃ. ΟἸΔΕΙ ρᾶγῖβ οὗ ἴῃ βδἴοσυ, Ὠοννανεσ, ἀγα σθγδοίοσυ, δῃὰ 
οδῃ ΟἿΪΥ Ὀδ ἰτδηβἰδῖθ 45 τυ ὈΥ ἴῃ τηοβῖ ἱηρθηΐϊουβ ἀγ σασίῃ 688. 

Οη [ἢ ]5 φικϑίίοη 566 ηοΐς δ ἴῃς δηά οἵ οἷ. τό. 

ΧΙΠ. βαπιβομ᾿ 5 ὈἱΤΊΙ. --- 1. ΤῊΣ ἀδυ] ἱηϊτοάἀποιίοη Ὁ ἴἢς 
Βευϊετοποτηΐο δυῖδοσ ; 5ε6 οὐ 3.2. --- 2. Ζάεγε τας ὦ «ἐγίαϊμ άπ 
47 Ζογαΐ, 97 ἦε εἰαπ οὗ “ΖὯς απίίες, τυλοτς παπιθ τας λήαμποαλ) 

ἥτοτῃ Ζοταῆ δηὰ Ἐβῃϊδοὶ, ψϊ ἢ 8 δἰπιοδὶ δἰνγαγβ ἡδπιθάὰ μιὰ ἰξ, 
σᾶς ἴῃς Ὠδηϊῖο5 ψὴΟ, πιϊσταίηρ το [6 ποτίῃ, δϑιδ Ὁ] 56 ἀ τΠοτὰ- 
8εἶνεβ δῖ ἴῃ βουσοαβ οὗ ἴδε Τογάδη (1,8 5}- Πδη), 85 5 ν Τὴ 705. 
τοῦ ἴὰ ἰβ ἀϑϑίρῃεα ἴο Ὀδῃ (οη 1ἴ5 Ὀογάδσγ), Ὀὰΐ ἰῃ τς το Τυάδῇ ; 
ἴς νγὰβ ἐοσ πε ὉΥ Καδποθοδίῃ (2 Οἢσ. 11). [1 15 τῃ6 πιοάδγῃ 
ὙἱΠαρα οὗἨ ϑυσδῃ, οα ἴῃ 6 ποτίμδγῃ κἰάβ οἵ ῬΥδΔαγ ε5-ϑυγᾶγ, ορροϑβίϊς 
«Αἰῃ ὅ8επηβ (Βεῖ ἢ -5ῃ γα 65}} οἡ [6 βουϊΐζῆογῃ; 566 οἡ 15." -- 72Ἂ 
εἰαπ φί “δε απ) τϑν} οὕ τη, τῃε οἷδῃ οὗἩ 7υάδῃ. Οἡ ἴδε 
οτὶβίμαὶ ϑεςθθηῖβ οὗ Πδη, 5εὲῈ οὐ τ"; δηὰ οἡ ἴδε ἢἰβίουγ οὗ 
τῆς {πη06, δηά τἢς τεϊδϊίοη Ὀεΐψεθη [ῃ6 βἴοσυ οὐὗἨ ϑαπΊίβοῃ δπὰ ἴπαὶ 
οἵ τῆς πιϊρταϊίοη οὗ [ῃς Παηίϊες (οἢ. 18), 566 οἡ 18. “αᾶαποαὴ, 

ΟἿΪΥ ἴῃ τῃ15 δηὰ ἴῃς (ο]]ονίηρ οπμαρίεσ. Τῆς ποῖα ρίεϊυγεβαας 

ἀδιδὶ!α ἢ πο Πβερῃ5 πὰ 6 }]15}165. ἢἷβ βίοσυ ᾶἃγε ΞΡ! Θα ὉΥ 

5 ἙυΞεῦ. (0.53, 29359) ἰοοδῖε5 ἰΐ ἰεὴ πιῖ]65 ἔτοπὶ ΕἸευ ἢ εγοροὶ 5 οα ἴῃς τοδὰ ἴο 

Νίοορο!β. [τ ννὰβ τεοορτιίσεα Ὁγ Ἐϑβῃϊογὶ Ῥδγοὴὶ ({ο]. 694) ; Εοῦ., 9.5, ἰϊ, ῥ. 1.53, 
“Εἴ. Ρ. 12, 17; Ουέτίη, )μαάέε, ἰἰ, ̓ . 15-17; 5 Μὴ, Μενεοῖνς, ἰἰϊ, Ὁ. 158; Βάάϑ, ἢ. σό8; 
8ες τηᾶρ οἵἁ ἴδε ἰεττίϊοιγ οἵ Ὁ δη, 2.3. ἱ. Ῥ. γοι, διά ςΐ, δῦονε, "Ὁ. 53 ἵ. 
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δὶ ἱπιαρίπαιίοη." -- 7 ὲς τοῦϊε τυας δαγγέη ἀπά ἀσαῖ ποί δογριδ 
εὐλϊάγερ] οἴ. ἀεη. τὐὖ᾿ 850. τῆς τηοῖπεσ οἵ ϑδιημεὶ (1 8. 1Ἶ), δπὰ 
οἵ ]οθη ἴῃς Βαρεῖϑβι ([λικα 1«ἴ) ; ἴῃ τῆς ραίγίαγοαὶ βίοσυ, ϑαγϑὴ, 

Ἐδθοκαι, Βδοῆεὶ. Ὑῃὲ οἰ] οὗ ἃ Ἰοπρ υπμέπι τ] τηδττίαρα ἰ5 
ἴῃ ἃ Ῥεου]ίαγ βεῆβα ἴῃε γῆ οἵ σοά, δηὰ ἢἷἰβ Ὀϊπῃ Ροσίθῃηἀβ. βοιηθ 
Βτεδῖεσ ρύγροβε οὗ σοά ἰογ ἢΐπι. 

2. Ζογαλ νν»88 τεβεϊἰεὰ Ὁγ ἴῃς Οοὐἱασλ αἴϊετ ἴπε τεΐυγη ἔγοπι ἴῃς εχίϊς, Ν ει. 

τιϑθ, [ῃε Μαμοδῃϊίεβ οἵ Ζογδὴ (οὔβεγνε ἴῃς ργεβεγναϊίοη οἵ ἴῃς πδηιςε) ἱγαοεὰ 
τιεῖγ οτἱσίῃ, ἴῃ ρατῖ ἱπσουρῃ 5Π ΟΡ αὶ, ἱπ ραγῖ [ῃγουρὴ ϑαΐπια, ἴο (α]ερίζε οἶδπβ; 
Σ ΟΒγ, )δὅ::δὲ ἡ -- τῆν ΦῸΝ 5} 1. 5. 11 2 5. 1810 Τυὰ. οὐδ; 5εε Ἶε., 72. 
Ρ.- 26, 34; Ὦτ., 7.8.5. Ρ. 1; δἃπὰ εβρεοίδιὶν Ἐοογάδ, ὃ 480 ἢ., ψῆο τίρμν 
ἀἰποτίπιϊπαῖεβ ἴῃς οαϑε Ὀείογε υ8 ἔίγτοπι οἴπεβ ἢ ᾿ΒΙΟΩ ἴδ ἰ5 ἔγεαυεηῖγ 
οοπέουπάεά. --- )Ἵ ὨΠΟΦῸ] 185. 1.19 (Ὁγ ἴῃε 5ἰάς οἵ 5 Φ 18}- 19; 8εε ἴμετε); 
οἴ, πνπν ΓΠΡΦῸ 177 (ἴὰ 705. 717 τνον "“Ὃ ἰ5 εἴγοσ ἔου Ὁ2Φ), "ἡ Γ"2 ΓΠΟΦῸ 
Ζεοΐ. 1218, ΓΠΟΦῸ ἰ5 ῬτορεΥΥ με οἶαπ, ἃ πυπῖρεῦ οὗἨἩ ἡ ο ἢ τᾶς ἴῃς {τρε; 

ἐπ ἰ5 1186} οοπιροβεὰ οὗ ἃ υπιρεῖ οὗἉ ἔδπι]εβ (ὩΝ Γ}2), 1 5. 1Ο5] 705. 714, 

ὃ-7. Το ΜΘΟδΘΙΡῸΣ οὗ ὙΔΕΥ ΘΙ. ΘΩΠΟΌΠΟΘΒ β8 80} 8 Οἰσίδ. 
--Τῆς Μεββεῆροσ οὗ Ὑδῆνε ἀρρεᾶτβ ἴο Μδῃοδῃβ νῖδ δηὰ 

δΔηηούῃο65 ἴῃς τ; οὗ ἃ ϑοη. Ῥυτίηρ ῥγερηᾶποΥ 586 584] δ βίδίῃ 
ἔτοσὶ ψῆς δηὰ τϊηρβ Ἀποίθδη ; ἴογ ἴῃς ομὰ 5 ἴο ὃς ἃ ἀενοῖεα 

ἴτοῖὼ ἴῃ6 ψοτῦ, ὯΟ ΤΆΖΟΙ 5}|4}} δνδσ ἰουοἢ ἢΐ5 ἢεδά. Ηδ 5841} 6 

1π6 ἤτβὲ ἴο ἀ δ να [5γαεὶ ἔτοπὶ ἴῃς ῬΗἰΠβεπε5 (ν.5 5). 886 τεϊδῖεβ 
τῆς οσούϊτεησε δηά ἴἢε ψοσγάβ οἵ (ῃ6 Μεββεῆρεσ ἴο ἢῈσ δυβθαπά 

(ν.5). ---Ἴε σβοῖὲ βοεης βιγ ΚίηρῚν τεβαηλῦ ]ε5 ἱπ σοηοερίοη δπὰ 
εχργαβϑίοῃ {8ε νἱβὶϊ οὐ της Μεββεηρεγ οὔ γῆν το Οἰάδοη (6.15), 
δηά 15 παῖυγα!ν δἰ υϊεὰ το ἴπε βᾶπηε δυΐμου. ᾧ ὙὍΠῈ 50ΟΥΥ 85 
Ῥδδη 51 ΠΥ τεϊουςῃδά ἴῃ ρίαοαβ ὈΥ ἃ ἰαῖεσ δδηά, Ὀὰϊ ποῖ 80 τη θοῇ 

οἰδηρθά 85 οἢ. 14. ὃ 

3. 7λε Ἡερσεησεν 97 γαλευελ] 5ε6Ὲ οὐ ,)ζ' 6". ---- βελοίά, ἑλοι αγί 
δαγγέη ἀπά ἀαεί ποί δο»ῃδ] ν.2. ὍὙὴε (ο]ονίηρ νογάβ, μα όσα 
σλαΐ εοπεείυς ἀπά ὅσα 4 59", ὉΥ τμεὶγ ἀν κναγὰ δηκοραϊίοη οὗ 

ν 5, δῃὰ Ὁγ ἴἢε ἀἰβεγεης ργαιηπγαίίοδὶ βἰπιοίαγε, Ὀοῖσαν ΤΠ δτηβεῖνοβ 
85 80 ἱπιεγροϊαιίοη. || --- 4. 2384 εαγεγμί, απα (ὁ ποί ἀἐγίπξ τοίπς ἀπά 

4 ἯπΠ ν. 8, τ--3 ὃ 275 ΝΗ. 
ἐννε., Οονηβ., Ῥ. 231; οἵ, αἷΞτο Βε. σά “ος. Νε. τεπιασκβ ἴῃς οοουττεθος οὗ 

Μαπδδδίῃ Ῥεη ὅΠΟΡΔ] ἰπ ἴῃς Ἑάοτηΐίε ἰ5ῖβ αἰϑο, ας. 3638, 
1 διυά,, Βδὄῃπιε, Βα., ἃ]. 

ᾧ Οὐ ἴῃς ἰεχὶ 5εεὲ Βόὄβιης, ΖΑ ΤῊΝ. ν. τ88ς, Ρ. 261 ϊ.; οἵ, Βυ., ΔίκΑ,. “. 545.) 
Ρ. 130. Ι Βε., Βὄμιαηε. 
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ἐπέρχίεαδηρ ὦγίμ Ὁ] ΗςΘΌ. «λέζαν. ϑ5ίσετα [“λεζα»γ] Ἡξεῦσαθο 5ετ- 
ΤΟ 6 ΟΠληΐβ ΡΟΙΐο Ὠυπουρδῖιγ, αυδα ἸηεὈτίαγε ροϊεβί ; να 1116 χυδα 

{ππτηθηΐο σοηβοϊϊζυγ ; 5ἶνα Ῥοπιουπ βυσοο ; δυΐϊ αυυτ ἕανὶ ἀδοο- 

αυσηΐυγ ἴῃ ἀυϊσαπὶ εἴ Ῥαγθαγᾶπὶ Ροϊοηδπ, δὰϊ ραἰππάγαπὶ ἔπιοῖυ5 
ἐχρτίτηυῃίυγ ἴῃ Ἰίχυογατη, σοοίίβαιε ἐγαρσίθυ5, ἀχὰα Ρἱηρυίοτς οοἷδ- 

ἴὰγ.5 ὙνΏδη παιηεα ψῖῖῇ πίη, 45 ᾿ΐ οἴἴϊδη ἰ5, ἰἴ ἱποϊυάθς 41} οἴ ποσ 

νδτὶεῖεβ οἵ ἰηϊοχίοαιίηρ ἀτίηϊ ; ν.7." τ 5. αἰ Κα 1; οὗ [Π6 ᾶτνβ 

μεν. τοῦ (ῥεβῖ5), Νὰ. 6᾽ (Ναζίγῖε5). ὅ8ε6 2223. ἰ. ῥ. 812..-- “πᾶ 
ποῦ 109 ἐαὐ απγήλέηρ τποζαη] νῖ ἢ, ὍΤΙΣ βεβἢ οὗ ἰὰοοεα δηϊπμδὶ 
Κιηῃάϑ, οσαττίοη, δηὰ {π6 |πκ6, 15 Ῥγο Δ ὈΪΥ πθαηϊ. Τῆς σοῃβοογαϊθά 

ΟΠ] πυϑὲ Ὅ6 Κορὶ ἐπ μηγο ἴτοτη ἀθῆ]εηθηῖ. Τῆς τυ]ε5 ἔοσ ἴῃς 
Ναζίσγίις, Νὰ. 6᾽5., σοπίδίη Ὧο βρεοΐδὶ ργεβοσιριίοῃ οὐ τη 5 μδδά, 
ΜΠΙΟὮ νγᾶβ σονετεά ὉΥ [ῃ6 ρεῃοσαὶ ἰαὰνν (Πϊ. 14 ἴεν. 11). Τῇὲ 
]εν δ ἀοοίοτθ, οὐβεγνίηρ 115, λα κα ππεΐσαη ἤθγα δαυϊναϊεηϊ ἴο 

2γολίῤἑίεά ἐο τὯε Δίας, ἰμαὶ 5, [Ὡ6 οἴποσ ῥρσγοάποιβ οὗ τῆς νίης, 
Νὰ. 6557 --- Βόμπιε {πίη κ5 τῃαὶ [μ656 ψογάβ (δηά [6 σοττεβροῃά- 
ἵῃρ᾽ οἰδιι565 ἴῃ ν.ἴ. 14) ἄγε ἴῃς δα ἀϊτίοη οἵ ἃ ἰαῖεγ βδηά, ψῃίοῃ ὄχαὰρ- 
βοταῖθβ ἴῃ βιΠοίηθβθβ οὗ ἴῃς τερίπιθη. Αϑ8 [8 15, Πονενεσ, ποῖ 

βυρροοίοα ὉΥ ἴῃς αν ἰὴ Να. 6, ΠΟΙ ὈΥ ΔΗΥ͂ ΟἴθεΙ δχαῖηρίςα, {πεὶγ 

ΒΕὨυΪ ΘΠ 685 τλΔΥ νυ] ἢ ροοά τεάβϑοη δε πιαίηιαἰηοά. --- ὅ., Ζάοω αγί 

εὐὐτὰ εὐ, ἀπά τοῖϊ! ὅεα» α σοπῇ] αεη. 1τ6}} (]) οἴ, 15. 75. Τῇε 
Ῥταβθηΐ ἰ5 ἸΆΚΘη ὉΥ͂ ΤΏΔΗΥ͂ 85 8Δῃ ἱτητπηοαϊαῖς ἕαΐϊυτγα, άϑ αγί αὐομ 

Το εοπεεῖνε, ᾧ Ὀὰϊ 1ῃ15 15 ὉπηΘΟΟββασυ, δηά, ἰῃ νίον οἵ Οεη. 16}, 

1685 Ῥγοῦ Δ ]α. “"-- Α΄ γαξογ «λαΐ ποῦ ἐξ πρεά οπ ἀΐς ἀεαδ] τ6} 
ι 5. τ Νὰ. 6΄ (ἀϊβετγεπὶ ΘΧργεβϑ Οἢ5). ---- γ “26 ον «λαΐ δὲ ἃ 
ἄξυοίεε γον ἠἦε τυορ!δ] ν.] 16" οἵ. τ 5. τ", -- ,7ε τοίϊ δὲ τὰς γε 
ἰο ἀξἤνεγ) Ὀερὶπ ἴο ἀεϊίνεῦ ; {π6 νϑυ ἰ5 υϑεα 85 ἰῃ τοἱδ: Ὑ0ο ἰ5 
(ῃ6 πιδη ΨῆΟ Μ}}}} ὈῈ ἢτϑι ἴο ἤρῃϊ ψῖἢ ἴῃς Απητηοηΐῖθβ. Τῆς νοτά8 
ᾶνα Ὀδδῃ ἴδίκθῃ ἴο ἱτιρ}]ν παῖ ϑαγήβοη ϑῃοιυϊὰ οὐἱγ δερῖηι, Ὀαΐ ποῖ 

Ἄσομρὶεῖα, [6 ψοτκ οἵ ἀεἰίνεταηςε, ὃ δηα ὙΝΥ εἰ] αυβεη νου] τεοορ- 

ὨἶΖα δη δἰ βίο ἴο δι]; [ Ὀυϊ ἰτ 5 ἀουδια] νηεῖθοσ τῆς τοῦ 

Ῥυΐ 80 πιο τεβοχίοη ἰηῖο ἴῃ ψοτζὰ ὀεφρήμ, εἴ. 125 163. 6. Α 
»ιαη 97 Οοαά εαρι Τρ μι6] νι 5. 27 οὐ" " ἄς. Τὴε Μεββθῆρεγ 
ΔρΡρεδσεὰ δ5 ἃ πιδῃ; ἢἰ5 ψογάβ βῃονεὰ [δαὶ ἢ6 ννὰ5 δὴ ἱηβρίγεάᾶ 

τη ; ἴῃ ἰαῖθσ ρῆγσαβθ, ἃ ρσορῇδεῖ. ---- ἢ ἀῤῥεαγαρπές τας ἤἄξε “λα 

4 Τετγοπια, ο. σά Λιεβολίαπη, ς, τι (ΟΡ. εἀ. Να!]ατϑὶ, 1, 264). 11 ἱποϊα 65, ἴῃεγο- 

ἴοτγε, Ὀδεσ, οἰάογ, πιεδα, ἀδΐα ννίπε, ἃς. ἢ δ. αἱ. {980 ΦΑ οἱ. Ἐ ἘΝ. δῃὰ πλϑῦγ. 

ᾧ ΚΙ, 20, ὅ.μπι,, Ὀγιϑ., Κοβθηπι., ἃ]. ! ὥνερ., Ὁ. 231. 
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4 41)ὲ Μερεοηρον 97 Οοά, ὑεῦν στο μ7 ἱμθρὶ τίηρ ἀὐγα δηά σανεῖ- 

δῃςθ, ποῖ ἴειτοσ ; 5866 ὅξδη. 28" Εχ. 34} ἄς. ---- Ἶ. 5η6 τεροδῖβ ἴο 
Μαποδὴ τῇς νογάβ οὗ ἴῆε Μεββεηρου. --- ἔγορι 264 τυοριὸ 10 2ἀε 

ὅαν 97 ἀὶς ἀξαίλ] τ} 15 15 πὰρ! εά, τπουρ ποῖ ἐχργαββεα, ἴῃ ν.ὅ, 

8. 13 τΝ, Γνγ}] Ε(ΡΒΝ ΟὨΪΥ καὶ συλλήμψῃ υἱόν. ΤΉΪ5 ἰ5 ἃ ἰταρτηεηΐ οὗ ἃ 
ἀϊβετεπς ἰγαπϑϊδιϊοπ ἔγτοπι ν.ὅ. 7 (ἐν γαστρὶ ἔχεις); ἴμε Ρτορδῦϊε ἰπίεγεπος ἰ5 

ἴπαῖ τὰς ΓΧΧἧ ἀἰά ποῖ οτἰ ξίπα!ν σοηϊαϊη [πε ννογάϑ. --- 4, “2 3ε6ε ἴῃ ραββαρεβ 

ἕτοτα ἴτε Ταῖπ). αθὰ Μιάγαβῃῃ οἰϊεὰ ὉΥ Κι. 2εχ. 5.ν.; αἷδο [κνγ, ΔΙ Ῥ,ό. 5.ν. 

-τ Κ00] οἵ ργοδιίἰϊεὰ δηΐπιαὶ κἰπὰβ, Ὀΐ. 1.48. 10.19 1.ἐν, 114. δ. 7 ἃς,» οὗἩἨ σαττίοι 

(ποτθ, π935)), ἴμεν. 225 οἵ. Εχ. 2259, --- δ, 12 Πυυδλγ ΠῚ 2). 35] ν.] Οςη, 16}, 
ΤὮς ῥγοπυποίδιίοι 86 επι8 ἴο ὈῈ ἃ σοτηρτοιηῖβα Ὀείψεεπ Ρῖορ. ἀπά ρετί., δῃὰ ἰ5 
Ῥετμδρϑ πιεδηΐ ἴο δἰηϊ ἴο ἴπε τεδάος ἴμδΐ ἴδε ρίορ. (νμῖο ἢ} ὑνουὰ Ὅὲ πᾶοσα 

υδι8] δίϊεν “)) ἰ5 ἴο ὃς υπάετβίοοα ἴῃ ἃ ἔαϊυγε 5εηϑ8ε (ρετί. οοπβες.); οἵ, δ΄. 
80 ΚΙ,, Κὅ. ἱ, Ρ. 404-406. ΤΕ δυΐδποτ ῥοῦ. ἱπεπάεὰ ἃ ρετί, --- Ὁ» πον νὸ ΤΟΥ 

ἸΦΝῚ] 1617 χ 5, 111"; ο( Νὰ. 66 ἸφκῸ Ὁ» 22" πὸ η, ΤῈς εὐσπ ]ορῦ οὗ πὸ 
(αιαβο., π. Ὁ. 1), ννϊοἢ Οσουγβ ΟΥΪΥ ἴῃ ἴῃ 6 5ἰογίεβ οἵ ϑαπιβοῦ δῃὰ ϑαπιυεὶ, ἰ 

οὔδβουζα. --- νῦν ὈλποΝ 2] ν. 1617; ἃ γε βρίοιες ἀευοίδε. ἼὩ οτάϊπαιγ οἂθεβ ἴῃς 
οὈ]ραϊίοη οἵ τῇς μαξὲγ ννᾶβ δϑβυαπιεὰ ομἷν ἔοσ ἃ οεγίδίῃ ρετγῖοα, νν ῃΐς ἢ ννὰ5 

τεττϊπαϊθὰ ὈΥ ἃ 8δοτίῆος οἵ δἷ5 μαῖγ αἵ ἴῃς βαποίυδευ, Νυ. 618, 1π δε Ἰὶρῃϊ οὗ 

ἰπιῖϊαγ ργαοιίοεβ ἴῃ οἴμοι τε ρίοπϑ, γῈ πιὰ ΜΒ στεδῖ ῬγοΘὈΣ Ὑ ἱπίεν τμαὶ 

τιῖ5 βδοτίῆςς ννὰβ ἴῃς οτρίπαὶ σοπίεπί οἵ ἴδε νον. Ετοτὰ ἴπε πιοπιεηΐ ἴμαῖ ἴὲ 
85 δβϑυπιεά, ἴπ6 Ἰοοῖκ5 ψψεῦα οοπῃβεοζαϊεὰ δηὰ ἰηνίοϊδυῖθ" ὙΠῸῪ Μετὰ ποῖ 
τ οτεὶγ ἴδε ουϊνδγὰ 5ίρτι οὗ ἴπε ννεδγεγ᾽β ἀδνοίίοη, Ὀυΐ, θεὶς τμεπηβεῖνες 

βδογεά, ἴῃς οοπβεογαίεά Βίπι, ἀπὰ [5 Ὀτουραὶ Ηἷπὶ ἀπάος σετίδίη ἱποϊἀεπίδὶ 

Ρτοβὶ δἱτίοη5 ([αθοοβ). Τμαῖ ἢ τηυβὲ νη ρεου]ας ραίηβ συατὰ αραϊηβὶ ροϊϊυ- 

ἤοῃ ὉΥ σοπίδοϊ νὰ ἀδαῖῃ, 15. ἱπίς σι Ὁ]6 νυ τπουΐ (ἀτίπες ἐχρ᾽απαίίοθ. Τῆς 

Ἡεῦτεν μαζιγ δὰ 450 ἴο δοβίαϊπ ἔγοπι υϑγπε ἂπὰ ἱπιοχίςαϊϊπρ ἀτίπκβ, δπὰ 
ἔτοπι νεῖν ργοάαοῖ οὗ [86 νὶπε (οἴ. Τυἀ. 1.316 Απι. 2.1 Νὰ, 687); σοπῖρᾶγε ἴῃς 
δὐοβεϊπεπος ἱπιροβεὰ οἡ ῥγίεβίβ ἀυτίηρ πεῖς βεγνίςς, ΕΖ. 4421 [κεν. τοῦ [Ιῃ [Ὡς 
οἂϑε οὗ ϑαπίβϑοη δπὰ ϑδῖημεὶ ἴῃς ΟὈ]! ραϊίοη νν85 ἱπιροβεὰ ἔοσ ᾿ς ΌῪ ἴδε πιοῖ μετ 
οοπϑβεοσγαϊίοη οἵ ἴπε ἀπθοση οἰ], Ὀαξ τΠΪ5 15 β' σι! ζεὰ 88 βοπιειΐηρ εἐχίγβου- 
αἰπαιυ, ταί πεῖ ἴπ8π ἴτε οἱ εϑῖ ἔοττα οὗ ἴῃς Ναξίγαϊε (Ενν., α].).1 ϑυοὴ δὐβῖὶ- 

Ὠδσαβ ἤᾶνα ποίμίηρ ἴο ἀο ν]ἢ ταογαὶῖϊῖγν. Ὅς σοπιηπιεηπίδίοβ Ψῃο πᾶνε ἴο 
Ῥήονε ϑδϊθβϑοῃ ἃ Ὀἰδηλεὶεβθ Ἰυᾶάρσε δε σηυςἢ Θπιραιγαββεὰ ὉΥ (με ῬἈ ἰβείης 

ψοπεη. ΚΙ. (οη ν.δ) ἱπιαρίπος ἴμαὶ ἢε πηυϑὶ μανε οοηνετγίεα ἴμεπι. --- ἋΣ 

4 ΠΕ Ες. 4429. Οη 5ἰγηῖας οοηβεογαίίοη οὗ ἴπε Παΐγ 5εῈὲ ϑρεησεσ, 2 ἐρχ. γέῤνκαΐ,, 
ἐπ, ἀἐσ:. ἴ. ς. 6; Οοἰασίμοτ, "1.5 βδοσίδος ἀθ ἰὰ σμανθίυσγε οἤας 165 Ασάρες," ΜΚ. 

χίν. 1886, Ρ. 49-52, οἴ. χ. Ρ. 351 ἢ. 

Τα ἴδε Ναζίγαϊε δηὰ 5ἰπιίϊασ νον 5εε ΚΝ. Ε. ϑιλίῃ, Αἰ ολϊρίοπ 977 1Δς ϑερεξέε, 

Ῥ. 306 ἢ, (ε5Ρ. 314 (), 463 ἔι; οἵ. Ατμελέῤ απὰ Μαγτίαρε, Ῥ. το2 Πϊ.; Με παυβθο, 
Αἰεσέε ἀγαῤέεξελει “ἰελάεπέμνιες, Ὁ. ττ8͵ τό6 ἔ, ; δίδάς, Ο Κι᾿. Ῥ. 479, 388 ζ,; 5πιδηά, 

“4“ετ:. ΚεἰλφιοπορεεεΆ,, Ὁ. 152 8. Νονδοκ, “Πεὖν. Αγολδοίοζέε, ἰὶ. ᾿. 133, Ἐος 6 
οἷάες ᾿ἰϊεγαῖωυτς 5σες 221. 5.ν. 
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ὈνὉΝ 7 νουἹὰ Ὀς Ὀοδὲ τεργοβεηϊεὰ Όγ ἃ σοπιρουπὰ νγοτὰ --- ἰῇ γε ῃδὰ οπς --- ἵ'ἴκε 
Οοιρειοείλέεν. ---- ΚΟ. 10] ἴτοτῃ ἴπ 6 νου οπ, ἑ.6. ἔγοτῃ Ἀἷβ δἰστῖῃ; ν.ἷ ἐσ ἐὰε ἀαν 

Ὁ ἀϊς ἄδαίλ. --τ- αν Ῥυϑν» ὍΠν ΝΥ] οἵ, 2 Κι τοῦ 7ιὰ, 1.335 1619. -- Θ, ουπονπ ΦΝ] 
ἴδε ραγίίουϊατ οπς γῃο σαπια; ἰάϊοπιαῖϊς ἀ5εὲ οὗ ἴῃς δγίίοὶε, (ε53.25 ὃ 126, 4; 5εὲ 

δῦονς οὐ 7}8 825, --- πον ἽΝ] νϑ; Ὀχϊ πγῖν ἼΚΟΟ ν.8. 18.15.16. 17.0.2... οὐ 6Ὦ͵ 
Ιπ νι ψε προς ἢπὰ ἃ πιοῖϊνε ἔου ἴπε νατίιίοη (οἔ, 2 5. 1439); Ὀυϊ (πἰ8 ἐχρία- 
παϊΐου ννου]ὰ ποῖ εχίεπά ἴο ν.3, Μοτζε ργορδϊυ ἴμε βυϊϑειυϊίοι 15 δοςϊ ἀεηϊαὶ, 

ἀυε ἴο [Ὡς ἰπθυεπος οὗἉἩ ἴδε δά͵δοεπῖ Ὁ ΝΠ ΦΙΝ, 

8-23. ΤΊιο βοοοπὰ νἱδὶΐ οὗὐἨ [19 ΜΘΒΒΘΙρΟΣ. --- Τῆς Μαεββεηροῦ 
τεϊυσῃβ αἱ Μαποδῇ᾽β τεαιεβῖ ; ἴῃ 6 νοηπδῃ (δ }}ῖ5 ἢῈῚ δυβραηά, δηά 

ἴο ἰπὶ ἴπε Μεββεηρεσ τερϑαῖβ ἢΐβ ἰΌστηεσ ῥγεβοσὶ ριίοηβ (ν. 5). 
Μδμοδῇ ἰηνὶϊεϑ ἢϊτη ἴο βἴαν δῃὰ δαὶ ψιτῃ τπθπὰ, ὈυῈ ες ἀφο] η65, 

ΠΟΙ ΜῚ1] ἢ ἀἴϑοϊοβε ἢἷβ πᾶπις (ν.. 5.8). Μαποδὴ οὔξετιϑβ ἃ κά ὕροῃ 
τε τοοκ ; 85 ἴῃ ἤδπιε τίβθϑ, ἴῃς Μαββθῆρεσ ἀϑοεηάβ ἰῃ ἰΐ ἴο τς 
5ΚΥ (ν..53), Μδποδὴ ἔξαιβ ἀδαδίῃ, ἴοσ ἴεν πᾶνε ββεδῃ ἃ ροά, Ὀυϊ 
ἢ15 ν]δ τεδββαγεβ Ὠΐπὶ; 1 Ὑδῆνεἢ Βαά πγεδηῖ ἴὸ ἀεξβίσου ἴβεω, ἢ6 

νου ποῖ ἤᾶνε δοςεριθα {πεὶγ βδογιῆσε ποῦ βῆονῃ ἴθ ϑυσἢ 

ἃ Ῥοτχίεηϊς (ν.332).---8ὃ. Μδποδῇ ῥγᾶγβ ἴῃδαὶ 16 Μεββεῆρθσ τηΔΥ͂ 
σοηῆς δραίῃ ἂπὰ ἴον ἴδε ψνῆαϊ [ΠΟΥ 5}.4}} ἀο δρουϊ [ῃ6 
ῬΟΥ {δαὶ 15 ἴο Ὅς Ὀοτῃ, ον (ΠΟΥ 5}4}} ἰγεαὶ ἢ ϊπὶ. ---- αποαῖ ὅε- 
σομσὴ γαλτσελ} τῇς βουηθνῃαῖ ἀπυβιαὶ ν Ὁ οσουϊβ ἴῃ ἴῃε Ηεχ- 
δἴθυς ἢ ΟἿΪΥ ἴῃ ].--- δ. “πὲ Οοά ἀεαγζεησάὶ το ἠὰε τυογας οὗ 

“Μαποαλ) Οοά ὑπῖςε (85 ἰῃ ν.5), ἰηβίεδα οἵ Υδῆνεῃ 85 σοῃβίδητν 
ἴῃ νηὶ (ΟἸ]ον5 ; Ρεσμδρ5 ΟσσδβίοηΘα ἴῃ 411 οαβ65 Ὀγ ἴῃ 6 ργεοθάϊηρ, 

γμιαη οὗ Οοά. Τηετα ἰθ ἢῸ σϑᾶβϑοῃ ἴο βυβρεοῖ ἴῃαΐ ἴῃς νατγίδιίοη 
μᾶ5 ΔῊΥ͂ οΥς4] Ξἰρηίϊβοδηςε ; 5ε6 ποῖε οἡ νι --- 10. Τῆς ψοπιδῃ 
(4115. ΠῈΣ ὨυβὈάδπα. --- 7ΖΔε »νιαρ το ἔαρ 10 γιέ 1246 οἵἦδγ (αν λας 

αῤῥεαγεί το πιε] Ἰἰϊ. ον» ἐὰε ἠαν (ου Μῃϊοἢ ἢ σαπη6). Τῆς Ηεῦτγεν 
Ῥῶγαβα ἰ5 ἀπυϑιδὶ ; [ἢ6 νευβίοἢβ ζθηθσα! ν ταπάθγ, οηὲ “έ αὐ (αν, 5εῈὲ 

ποῖα. ---11. Μδηοδὴ [Ὁ] ον ἢεσ ἴο (ῃ6ε ἤεὶά, δηὰ δοοοβίβ ἴῃ 6 

ΒΊΓΔΏΡΕΓ, δϑκίηρ ἢ ΠΕ. τ νγὰ5 ἢ ννῆο Ὀείοσα βροῖζε ἴο ἢΐ5 νυ]. -- 
12. οτυ, ὑ)τυλαί ἡάοι ταγερί ἐογιός ἥγμς, ἄστυ τὐσί ἠᾳε ὅον δὲ 
ὀγομσλ τό, ἀπά τυλαΐ «ἠαί ἂς 407] ναϊ ἰ5 ἴῇ6 τὰ ]ε οἵ τερί πη ῃ 

Ῥγεβοσι θεά οσ ἢἰπι, δηὰ ννῆαϊ 5.4}} ἢἷ5 οδ Πρ Ὀδ ; οἵ, ρεσῆδῃϑβ, ἢ 5 

τηοάε οἵ ᾿ἰ6}---183, 14, ΤῊε Μεββεηρεσ ἄοεβ ποῖ δῆβνγεῦ Μδηοδῇ᾽β 
αυεβίοη ἔατῖμεσ ἴπδη ἴο τερεᾶῖ ἢ15 ἰπ)υποῖοηβ ; ἴῃ 6 τοῖο Γ 5}4}} 

ἀο ἐχδοῖὶν 45 5886 μα5 Ὀεεῃ ἴο]ά ; 5ῆ)δ 51.4}} ποῖ εἴ δὴγ ρτοάυοϊ οὗ 
τῆς νίηε, ἀτίηκ νπε ογ ἱπιοχίοδιίηρς ἀτίηϊκ, οὐ δα δηγιῃϊηρ ὑποϊςϑῶ. 
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Βδδτης ἰεᾶνεβ ἴο ἴῃ6 δυο ΟὨΪΥ ἴπε νογάϑ, τυΐπε απ ά ἐπίοχίεα ησ 
ἀἄνίπξ τἦε τλαΐῦ ποί ἐγίμα, τλε τεϑῖ ἢς τεραγάβ 85 εἀϊϊοσγίαὶ διιρὶῆ- 
οδιϊοη. [Ι͂ἡ τερασγὰ ἴο ἴῃς ἰαβὶ οἰδυβε ([Δοοαα (οοἀ5), 566 ἀῦονε 
οη ν᾿. Τῆὴε οἴμεσ ῥτοάιυοίβ οἵ ἴῃς νίῃθ ἄγε Ὄχρ ον ἑοσθι άςη, 

Να. 6: ; {Π6γ ᾶἅζὲ ποῖ πηθηποηδα ἀρονε ἰῃ ν. οσ ν., Τῆς οχιθηβίοῃ 
οὗ τῇς ῥχοῃι δ οῃ ἴο δνοσυτπίηρ (παῖ σομηεβ ἔτοτῃ ἴῃ νίπε ἰ5 πὸ 

ενϊάθηςε οὗἉ ἰαῖεγ ἀδίε ; {πε ἴάθοο ἀουθι]685 ἔγοπὶ τπ6 Ὀερὶ πηϊηρ 
ἱποϊαάοά τῃς νίπε 156], 45 ἀἰά ἴμᾶὶ οὐβεσνεὰ Ὁγ ἴῃς Ἐδομαθίϊεβ," 

ΟΥ ἴπαϊ ἱπηροδθὰ ἅροὴ τῆς βοιηδη ΕἸδπηθῃ 1815, ψῇο νγὰβ ποῖ 
Δἰ]ονγεὰ ἐνϑη ἴο να] ὑπάοσ ἃ {γε} } θὰ νίηθ. Νοσ ἰβ ἰἴ σοποξαβῖνα 

δραϊηδῖ (πε ρεπυϊηθηθ85 οὗ ἴῃ6 ψογάβ [δὶ (ΠΟῪ ἀο ποῖ οσουγ ἴῃ 

ν."7. [15 ποῖ ἴδε δυϊπογ᾽ 5 ΤΏΔΏΠΘΓ ἴὸ ταρεαῖΐ ᾿ἰπηβ6]Γ ἢ σας ἢ 
ποίδιίαὶ ἜἼχϑοΐῃθϑβ ; οὗ, (ἢς ἰαϑὶ οἰδυβε οἵ ν. ψἱἢ ν.3. ---- 15. 267 γιό 

2γεης “έσε ἰο τἴαν, απά ῥγέβαγε ὀφγογε ζάξέ α ζί Ῥτερηαπξ Ἔχρτεβ- 
βίοῃ, ὑγερᾶγε δηά βεῖ Ὀείοσε (με6. (οτηρᾶσγε ὅβῃ. 1δὅδ, δῃὰ 6δβρε- 

οἶδ} της βίοι οἵ Οἰάεοῃ, 6178-.--16. 7Χ μἄομε 2γέες ψιδ, 7 τοὶ ποί 
ἐαί ΦΓ Τὰν νιεαί; αμε {7 Ἰλοι τοῦδ νιαζέ α ὀμρρι  ογερίηρ, 0727 1 τ 

γαλευελ) ἴα Μεββθηρεσ Κεαρ5 ὉΡ ἴῃς σμαγδοῖοσ οὗ ἃ τζδῃ οὔ (οὰ 
(ν.5). [Ιη τῆς βίου οὗ Οαἰάδοῃ ἴῃς Μεββεῆρεσ ἰεἴ5. ἢἰπὶ ὑτίηρ (ἢ 6 
ἰοοὰ, δηὰ ἴβεὴ σοηνετίβ ἰξ ἱπίο ἂῃ οἤεγίηρ. [Ι͂πἢ ἴῃς ῥδίτδγοῃδὶ 
βίου, ὅδη. 18, γδῆνθῃ οαῖθ [ῃ6 τηεαὶ ψῃϊοἢ ΑὈγάμαπλ ργθράᾶγοβ. 
Οοιηραγεὰ ψἱἢ 115, [λ6 Ὀεμανίου οὗ ἴῃς Μαββθηρεσ οἵ Ὑδηνεἢ ἴῃ 
τῆε 5ἰοτίεβ οὗ Οαἰάδοῃ δῃὰ Μαῃοδῇ βθϑῖηβ ἴο γϑργεβϑδηΐ ἃ ΠΊΟΙΕ 

δἀναποεα 5ἴαρε οἵ {ῃεοϊορίοδὶ τεῆθχίοη. 8 τηυβῖ, ἤογανοσ, 

Ὅδασ ἰῃ τηϊπὰ τπῃδὶ ἴῃ Ιϑγαοὶ, ἃ5 οἰβενῆεσε, ἴῃ 6 ἱπίδσοουτθα οἵ ἀοα 

ΜῈ τθη νγὰ5 Ὀαδ]ανεα ἴο να Ὀδθῃ στῆσα ἰῃιϊτηδῖε δηα Ὡδίαγαὶ ἴῃ 

ἴῃς τεπιοῖς ραβῖ; δῃὰ πεεὰ ποῖ, ἱπεγείοσα, ἱπέεσ ἴπαὶ θη. 18 ἰ5 

οἷάεγ ἴῃδη 7υἀ. 6 13. --- 30» Μῶαηποαὰ ἐϊά πού ποῖ “δα: ἀξ τυας 
τε Μερεεησεν οὐ γαλτυελ] εἴ. Ματκ οἷΥ. ΤῊΪΐβ οδηποὶ ὈῈ ἴμε τεᾶ- 
800 ἴοσ ἴῃς Μεββεηρετ᾽β τερὶγ, ᾧ Ὀυϊ ἔογ Μδποδῇ᾽β ἰηνϊδιίοη ν.15Ὁ. 8. 
Τῆς νογὰς ψουϊὰ ἴδῃ Ὡδίυγα! Υ βιαπα Ὀείοσε ν..δ5,| δῃὰ Βόδπις 

δοσογαϊηρ!ν ἱγάπβροβεϑβ ν. 5 δηὰ ν.ἰ: 1,εἴ τι ἀείδίη ἴδε δηὰ ὑτε- 
Ῥᾶγε Ὀείοσε ἴπεε 4 κΚὶά ; ἔοσ Μδποδὴ αἰά ποῖ Κπον, ἄο. Απά ἴῃς 

Μεββεηρογ οὗ Ὑδημνεῃ καἰ ἰο Μαποδῇ, ὅς. Τῇ ψογάβ ᾶγε, που- 

Φ Τετσ. 358, 
 ΡΙαῖ., Ομαεεί. Αρνε,, τὰ; Αὐ]ὰ5 ΟΕ] 15, χ. 15, 13. ΕῸΣ ἴῃς ἐχρίαηδέοη οὗ τ; 5 

Ῥιοῃίθιτίοη 5ες ὟΝ. ΒΕ. ϑπνιῃ, Αἰ οὐλσεον ο77 ἐδε δενεδέες, Ὁ. 46ς {.; Ετασζοσγ, Οσοίάφα 
Βοκχά, ἰἱ. Ῥ. χ83 1 ϑοδπι. ᾧ ΚΙ. Ι Οἱ Οιει., διυὰ. 

-ς 
ΝΝ Ἕ ἴ 
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ὌΝΟΣ, Ἔν ἢ ΤΏΟΤΕ Δρροβὶϊε ἃ5 Δῃὴ Ὄχρίδῃδίίοῃ οἵ Μαῃοδῇ β τεαυεϑὲ 
ἴο Κπονν [ἢ πάπα οὗ 5 νἱβϑίϊογ, ν.17: ὑγηδι 15 τῊΥ πᾶπιθ, ἰπαὶ ἤθη 
[ΠΥ ψοσά σοπῖαβ ἴπ|6 ΜῈ ΠΔΥ Ποποὺσ ἵπες ; ἴογσ Μαποδὴ αϊά ποῖ 
Κηον ἴῃδὶ ἢ6 νγὰβ ἴῃς Μεββθηρεσ οὗ δῆνεῃ. Απὰ ἴδε Μεββθηροσ 

οὗ Υδηνεἢ τορ] θά, ἄς. [ἢ ΔΗΥ οᾶ86 ἴῃε οἰδιιθε 5 τηϊϑρίδοεά, ἀπά 

115 ἀἰδ]οσαίίοη βυρροϑίβ ἴμαῖ 1 1 ἃ οοτητηεηῖ, ρουῆαρ5 οὐ ρίηδ}}γ ἃ 

ταΔΙρίη4] ρἴοβθ, γαῖμα ἤδη ραγὶ οἵ τῇς οτὶρίηδὶ παταῖίνο.Ἐ -- 
17. Ἡσρλαι ἐς τὰν πανις, ἐλαί τυλεπὶ Τὰν τυογα ἐονιός ἐγμς τῦξ Ων 

λομοιν ἐἠεε οἴ, ν.}3 ἀπά τ 5. οὐ : Τῆς πηδῃ 5 με ά ἴῃ βοηουγ; Ἔνεῖγ- 
τοῖπρ τἢαϊ ἢ6 βᾶγξ ΞΌΓΕΙΥ σουη65 ἴπι6Θ. Μαποδὴ ψουὰ Κηον ἴῃς 
ῃᾶτηε οὗ ἴῃε τηδη οἵ σοἂ (85 6 δι ρροβεβ Ὠίτῃ ἴο Ὀ6), ἰῃαΐ ἢξ ΠΊΔΥ 

ἴῃ ἴῃς Ἔνεηΐϊ τε η οι ἢϊ5 ἀπε οὗ ρταίεξα! πορουτ. --- 18, Ἡὰ» ἡρεε: 
ἠοῖ, ἐπφιίγε αδομέ γι») παγίς, σεείμρ ἐΐ ἐς ἱπεβαδέε] οἴ. εη. 3.23. 

ΤΩε Ὡδπια ἰ5 ἱποοιαργεῃθηβῦ θα ; Ὀσγοηα ὙΟῸΓ σΔρδοὙ ἴο ἤΘΑΓ 
δῃὰ υπάετβιδηὰ ; οὗ, 58. 1395, Κπονϊεάρε ἰβ Ὀεγοηά τὰν σαρδοῖΥ ; 

ἐϊ 5 ἰῇ ἀῦονε τὴν τεάοῆ. Νοῖ [δῖ ἴῃ6 Πδᾶπια 1156} 15 τιγϑίεσίουβ 
ΟΥ πηϊγαουίουβΒ. Βόδτηε τεραγάϑβ ἴῃ 6 ἰδϑὶ οἴδιιβε ἃ5 ἃ ρ]0β88 ; δαϊ ἴῃ ἃ 

Εἰοββ νγὰὲ βδῃου) ἃ ἀουδῖ]ε55 ἤανε ἃ τΟΓΘ σοττη ὨρΪΔ 6 ΡἢΓΑΒΘΕΟΪΟΡΥ. 

8. πῖν ὉΝ ΠΟ ἽΠΡ.} ἴπ ἴδ Ηεχαίΐθυοῃ τμἷβ νοτῦ ὀσουτβ ΟἿΪΥ ἰπ 7 (6 ἐπ. 
2531 ἃς.); «οἵ, 2 5. 2114 2425 --- ΟΥ̓͂Ν 2] 5εε ποῖς οῃ 6ἰδ, τ 3)» αόνέτε 

μδ, Βῖνε 5 ἃ 1ογα ἴο 8ὸ ὉΥ. -- Ὅν] Ῥῖερ. Ρυδὶ; βεπεγα!ν εχρίαἰπεὰ 88 

τεὐεοϊΐοπ οὗ Ὁ ρῥτείοττηδῖνε (6ε5.25 δ 52 6ἐπὰ}); τῆογε Ῥυορευν δὴ αἰϊεγηαῖϊνε 
ἴοτπι οὗ ἴῃς ρῥίορ. νἱϊπουῖ γε; οἵ, Ατὰρ. φαέμ] δἀπὰ »παφέμέ (Ο]. ὃ 250 ε; 54. 
8 61) ὁ; Ιδρατὰς, δέίάμμρ αὉγ ΛΔιονείπα, Ὁ. 63 [.). ὅεε ἱπ ρεπεγαὶ, Κὅ. ἱ. 
Ρ. 4331. Τῆς ἱπαάϊοαϊΐοη οὗ “2 ὈὉΥ γ ἴο ἀνοϊά δπιδίραϊγ; ςοἴ. [υἀ. 1829 700 εἴ, 

--ϑ. πον ΠΡῚΝ ΠΟῪ ΠΎΦΣ ΠΣΦῸΝ ΝΥ] ὕνο οἰγοιπιβίδῃτ18] οἴαυβεβ, σάό δδέρς' 
ἐπ ἀξ ἦε, αμα ἀεγ ἀμαόανα ποί τοί ἀδν. --- 10. γὰν πσντ ἼΠΘ.Ν)] ἴῃς βτδὶ 
γοτῦ ἰ5 ἃ τιοαϊῇεν οἵ ἴῃς βεοςοπά; ἴῃς οοΟἸ]οσδιϊοπ ΠΊΔΥ ἴαἴ8ο θὲ ἀϑγηαεῖϊς; οἴ, 98 

ἂς. --- 8.2} 1 τὰς εχξ ἰ5 βουπά, ννγεὲ τῶδυ σοπιραγε ἴῃς ἰάϊοπηδίϊς 865 οὗ Ὁν)2 
δπὰ ὉνΠ5, ἧγε., 7.8.5. Ρ. 36 π.---12. Ἴ" 2 Ν2 ὯΓΡ] οἵ. 1. 5. 95. ον ὙΣῚ 

(Ρίατ.) νοῦν πιδην οοἀά. ἀπὰ εἀά. οἵ 4ΠΠὁ (ε Ἐοβϑὶ) ψ ἢ ΘΉ Ὁ. πᾶνε ἴῃς 

βἰηρ. ὙΠῸ; ἴῃ ν. 1 [15 σοττεοϊίου 15 πιδὰθ ἴῃ ἴῃς τπιᾶγρίη οἵ 484{. Τῆς ἀϊδοοτὰ 

ἐπ πυαθεσ Ὀεΐννεεη ἴμε νογῦ δηὰ 15 βυθδ)εοῖ 15 ποῖ ἱτηροβϑί]ε ἱπ Ἡεῦτεν, 

5εε Οε5.25 8 145, 7; δαϊ ἴξ 18 χῆογτε ργοῦθδῦὶς ἴπαὶ με ῥ᾽ υγαὶ ἰ5 ἴο Ὀς δι Ὁ- 
υἱεὰ ἴο ἃ 5οτῖρε; 8ε6 ἔγῖπεῦ οἡ ν.}7. Οπ ἴδε τῃηββογείίς δυϊμουιν ἕοσ ἴῃς 

Ῥίατ. 5ες Νογξὶ. --- 14. 7». 102] οηἷγ Να, 66, ---1δ. ἼΓΙΝ ΝῺ Π;)] ἴῃς νογὰ 

Φ διαά. ἰηρεπίουϑ!Υ )υ5[1ῆε5 τς ροβιοη οὗ ἴπε οἴαυβε ὉΥ δϑϑυτηίης δ ἰπίεπ- 
τουδὶ διποϊαΐν ἰπ Μδαποδῇ 5 ἰηνιαιίοη : Ν Ὲ νν}}} 5εῖ Ὀείοσε ἴδε ἃ κά, οσ, γε ψ}}} 

οὔετ ἰῃ ΤΥ ργεϑεηος ἃ κΚίά ; δπὰ ἤμάϑ ἃ γείετεπος ἴο {15:15 αἰϊεγηαίίνε ϑεηϑε ἴῃ ἴδ 68 
ἀϊπ) πεῖνα τερΡῚῪ οὗ ἴῃς Μεϑββεῆρες. 

ΥῪ 
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εΠοτΑΙΥ ἱπηρ]} 165 ἔογοῖθ]ς τεβιγαϊπῖ, ἀπά μογε εἰεραθΕΥ Ἔχργεδδεβ ἴμε ὈΥΡΘΠΟΥ͂ 
οὗ {πε ἰηνί(αἰίοπ ἴο 5ἴδυ. --τ  Ἴ 0 “Φ}})}] πΦΡ, ἀτοδβ ἀπά οοοὶς δῇ δηϊπιδὶ, 

619 1 5, 2518 (εῃ. 187.8 ἄς. Ῥοββίθ!γ, α8 ϑιυὰ. τμϊηΐκα, ἔμετα ἰ5 δῃ ἱπίεπ- 

ἴοπαὶ δπλίρσυ Ὑ ἱπ ἴῃς Ρῆταβε ἤετε, ἃ5 ἱπ ὩΣ 618, [ῃς ντϊετ τηεαπίηρ ἴο 

Βίπὶ αἵ [πε βδογίςϊαί βεηβε. --- 16, Ἴστῦ3 ὅν ἢ] Ρσον. ο. Μοζε υβυδὶ ψουϊὰ 
Ῥε Ῥασγιϊτῖνε 13. --- Ὡς οοπηπιοηΐ οὗ ΤὨἀϊ, οἡ ἴῃς τεβροῆβςε οὗ ἴπε Μεββεηρου ἰ5: 
ἸΤροφῆς, φησίν, οὐ δέομαι" θυσίαν οὐ δέχομαι. τοῦτο μὲν γὰρ θεοῦ, ἐκεῖνο δὲ 

τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἴδιον. ἐγὼ δὲ οὔτε ὡς ἄνθρωπος χρήζω τροφῆς, οὔτε τὴν 

θείαν ὡρπάζω τιμήν. --- 1. ἼοΨ "Ὁ] 45 [ἴῃς χαεβίίϊοπ 5 τεα}γ ἀρουΐ ἃ Ῥεΐβοῃ, 
80 ἢς ἰ5, (ῃς ρεγβοπδὶ ἰηϊεσγοραῖῖνε "Ὁ β υϑεὰ “α΄ «ἐρξερε, εἰβεννῆετε ἼΟΦ ΠῸ 
Οεπ. 3225, ἸῸΦ πὸ ἔχ, 318, στδιητηδιοδι τερυΐατ; 9ες Εν. ὃ 325 α. --- Ἴ" 2] 

Οετε (ἢ 1.35) 7131 5ἰηρ.» νυ ἢ την οοἀὰ. δηὰ εἀά. πᾶνε ἰπ ἴῃς ἴοχῖ; 
5ες Πε Ἐοββί. Τῆς βδπὶς οογγεοϊΐουι ἰ5 τηδάς ἱπ 1 Κ. 855 1885 2218 [ετ΄ὶ 1 ς}δ 
Ῥε. 110}47. 16] Εζτα 1012; Οελία τυέ- Οελέα, Νο. 1381. --- 18. "55. ΝΥ] τερυ δεῖν 
ἔοττηςὰ δή]. ἔτοπι νπ58; ρτοποῦποε 21}. ἴῃς πιαγρίῃ ἀϊτεοὶβ [μαὶ ἰξ Ὀς τεδὰ 

ψ ἢ σαρρτεββίοη οἵ ν, 22). Οἵ, τῆς ἔεπι. τιν 8. 1305, Ἀππε  ββδυ!ν αἰϊετοὰ 
ὉΥ ἴδε Οεγθ. νὴρ ἰβ ψμαῖ βϑυγρᾶβϑϑεβ ἤδη ρονοῦ οὐ σομρτεπεηβίου, δηὰ 
τπετείοσε ἐχοὶϊεβ ὑνοπάοσ δηὰ δαπιϊίγαϊίοι, 15. 2914 οὐ 2εϊ Ἐχ, 151} Ῥ58.; 866 
ποῖς οὐ ἔνῸ) 6,8, ἢ τεηάετς ἢετε, τῦλοῸ Νῦν, ΜΕΙΟΒ 15 οὗ ἱπιροτίδῃος ἴοσ 

ἔδς ἱπιεγργείαιίοι οἵ φ ροσ Ὁ ἴῃ (ῃς Ταϊπιυά, ἃς. 

19. “απμοαὴ Ἰοοίξ “τε κί αὶ απ {46 εεγεα οὐίαἥοη, απα οὔεγεα ἐΐ 

τ ον τὰς νοεῖ το γαλευελ] ἴῃς εἐγεαὶ οὐέαηον (γε  αἦ) ἰδ Ῥγο Δ Ό]Υ 
δάἀάεὰ ἢετε δηά ἰῃ ν.3 Ὁγ ἃ Ἰἰαῖεσ βαηά, ἔογ ἴῃς βακε οὗ ᾿ἰτυγρίοαὶ 
ςοττθοίπεβθ." (Οἱ, Οἰάξοπ᾽ 5 οαϊεβ (γισεροίλ), 6153. -- 7Δε γοεΚ] 
6 Ὁ (ἀϊβετεηι νψογά),. ὙΤὴε δτιίοϊε ργοῦδοὶυ ἱπάϊοαῖεβ [δὶ ᾿ϊ νγγὰ5 
ἃ ΤΟΟΙ Ουβίοπιαγ Υ υϑ6ἃ ἴογ ἴῃ6 ρύγροβα, ἃ πῖυσαὶ τπῃοηο ἢ ϊο 
ΔΙῖΑΣ ; ἴῃ ν. 3 1 ἰ5 ὑνίος οδ]] δὰ μάς αὐαν, 366 ἴδοσο. --- Τῆς τοϑὶ οὗ 

ἴῃς νεῖβα ὑγεβεηῖβ βεσίουβ αἰ βηου ε5. Τῆς ψνογάβ, τυλὴς αποαλ 

ἀπά λὲς τοῖζε τυεγε ἐροξέτρ ὁπ, ΜΙ ἈΪΟὮ τθουγ ἰὴ ν. 3 δηὰ ἂγὲ Ὀεγοηᾶ 
ἀουδι οτρίμαὶ ἴπεγε, ἤᾶνε ὑσγοθδῦὶν Ὀεθη ἰηϊγοάυςεά ἰη ν.} ὉΥ δΔῃ 
δοοίάεδηϊ οἵ ττδηβοσριίοη. ἡ ΤῊς ἵνοὸ νογάβ ψῇῃϊοἢ τεπηαίη ἀεῖν 

ἜΝΕΤΥ αἰτεπιρὶ ἴο σοῃβίγας ἴἢεπὶ ρταπ)τηδίςαῦγ. ΒΥ ἃ νετῪ 5! ἰρμϊ 

επγεηάἀδιίίοη ψὲ οὐίδίη, ἀξ οϑεγεά 1! τῷ οπ Τὴ6 γοεξ 17. γαλευεὰ, 

τυῖο τυογζεϑη τὐοραδγγωδίν, ἢ οἴ. Ἐχ. 15} 5. 17". Τῇε νψοσὰβ 
νου] τΠεπ τεΐεσ, ποῖ ἴο ἴπε ρογίεηϊ ψῃίοῃ ἰ5 ἀδβοσ θεά ἴῃ ν.᾿, Ὀὰϊ 
ἴο [ῃε ῥτεάϊοιεα Ὀἰγῃ οἵ ἃ ϑοῆ. ϑυιοὴ ἃ βρεοίαὶ δϑοτὶρίϊοη ἴο ἴῃς 

““χοηάετ- τνογκίηρ Ὑδηνεἢ," Ὁγ ψὨΐοῃ τῆς Ξδοτῆσε Ὀοτε ἴῃε {{|6 οὗ 

τῆς οσοαδίοη, ψου]ὰ θὲ ἴῃ ἐπῆγε δοοογὰ ψ ἢ δποίεηϊ τεϊρίοπθ. ΤῆΘ 

νογάὰς ἤᾶνε ποηε οὗ ἴῃ πηᾶτκβ οἵ ἃ ρἷοβϑ ; ἴπ6 Ἔχργεβϑίοῃ 8 2. ἴοο 

4 Βόδιοο. ἘΒς.. τδλαι. κ. 

Ἂς 
"" 
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οδιατδοϊοτίβεὶς δηά ἴοο ἀϊβίουϊι." --- 20. 4. χὰ βαλ»ε ατεεπάξά ζονι 
216 αὐΐαν Ὁ ἠὰε «ἀν} ἴδια βοθῆβ 50 οἰοβϑὶν γαβϑθη 165 παῖ ἴῃ τῃς 
βίοιγ οἵ Οἰάεοῃ (6Ἶ) τῃαὶ ἴἤδγα νγγὰβ ἃ βίγοηρ ἰδηηρίδιίοη ἴο 5.0- 
ῬΙαπιθηὶ ἴμ 6 ομς παιταῖίνε ἔγοπι ἴῃ οἴου, Τ 85 15 ἄοπε ἴῃ }} ἀδίδι] 
ὉΥ ]οβθρῆυβ βεγε ᾧ ΚΙπΙΟΝΙ, Ὁ Ἔχδηρὶθ, Γεργεβθηῖβ ἴῃ6 γα 85 
οσοτηΐηρ ουἵ οὗ ἴῃ6 τοοὺῖκ δηᾶὰ ἀδνουπηρ ἴῃς οἤεγίηρ. ὃ ϑοπιθ 
τηοάδσῃ οὔποθ μάνα ϑβυβρεοϊεα [πᾶ βογηθιῃηρ οὐ [Πϊ5 ρυγροτὶ 
οτἱ ρίαν βιοοά ἴῃ ἴῃς ρἷαςος οἵ ἴῃ οοιτυρί ν."Ὁ.} Βαϊ {Π6 5βἴοτίεϑβ, 

5᾽ ΠΠ]ᾺΓ 85 [ΠΕΥ ΓΘ, ΔΘ ὨΟΜΉΏΘΙΕ ἜΧΘΟΙΪΥ ΑἸκα ; [ΠΟΥ ἃγα ναγίδιϊοῃβ 

οὗ ἴδε βάπηε ἴῃδπιε, β ἢ 85 Ῥορυ]δγ βίοτγ-Ἔ] ] τα ἀ δ] ρῃϊ ἴῃ, ποῖ ἃ 

Ῥεάδηϊε τερεϊεοη οἵ 1. [ἡ οἷ. 6 (Ἰάδοη Ὀπηρβ ουἱ ἐοοά ἴο ἢΪ5 
νἱϑϊοσ, νῆο Ὀϊ 5 Ὠἰπὶ αν ἴἴ οἡ ἴδε τοςῖ, δὰ ἴἤδη Ὠἰπιβοὶ  σοηνεγίβ 
1 ἰηῖο 4 Ὀμγηΐ οἤεπηρ : Ποῖα ἴῃ6 Μαββεηρεῖ ἀδο]ηδ5 ἴῃ 6 οἤεγοά 
[οοά, θυὶ Ξυρρεϑίβ ἃ 5δοτιῆσς, ψῃϊο Μαποδῇ δοσοσαϊηρ}Ὺ ρσαράᾶσαβ 
δῃηὰ οἴετβ ου τῃε τοοῖς (1μ6 τἸθομηίοδὶ ψψογὰ ἱπηρ]16ε5 ποῖ πιεσεὶν ἴῃς 
ΡΙδοίηρ οὗ τε νἱοῖπι οα 186 τοῦ, θὰΣ τῆς Ὀυτηίηρ 11) ; ἴῃοτα ἰ5 
ΤΟΔΙΪΥ ὯΟ σοοτὰ ἴῃ [ἢ 6 51ΟΤΥ ἰοῦ ἃ ρᾶγδ]]δὶ ἴο ἴῃς Ὀπηρίηρ οἵ [ῃ6 ἤτε 

ουξ οὗ [8 τοοῖκ ἰῃ οἢ. 6. ὲε ανε πο σϑάβοῃ, [ῃεγοίοσο, ἴο [πίη 

τηαι τὴς ἴοχὶ 15. ἢεγα δυτϊάρεά. --- Ζΐ6 αὐΐαγ 7 τὑνῖσε ἴῃ [ῃ6 νεῖβα. 
ϑιυάες ἤηάς ἴῃ (Π6 Ξυδδετυτίοη οὗ 429 αὐα7 ἴον “6 γοεξ (ν.3) 
οοηῆσηηδίίοῃ οὗ ἴῃς βυβρίοῖοη ψῃϊοι, οἡ ΟἾΠΕΙ στουπάβ, ἢ δηΐεδι- 

ταϊη5 οὗ [6 νος νεῖβα ; ΒΟθηηηε ΒΌΡΡοβεβ [μδῖ ἴῃς δἰἴαγ νγὰβ ἰπηῖσο- 

ἀυςεά ὮΥ ἃ ἰαῖογ δδηά ἴῃ τῆς ἰηϊοσγαϑὶ οἵ ᾿ἰταγρίοα) σοτγεοίηθϑβϑ, δηὰ 
Μοῦ] τεβίογα ἰῃ Ὀοῖῃ ἰῃϑίδῃσαβ, “δε γοοῖζ. Τῆς Ῥοβϑι ] γ τπαὶ ἴῃς 
ἴεχῖ δ85 Ὀδεη ἴδ δἰϊεσεὰ 15 ἴο ὈεῈ δάτηϊ δὰ (οὗ, τ 5. 1433... θὰ 

ἴδε πεοαϑϑῖν οὗ ΒΟ πιο 5 εἸἰηθηἀδιίίοῃ ἰ5 ποῖ οὐνίουβ. ΤῊΣ Κιὰ 

νὰ5 Οἥδιεὰ 85 ἃ Ὀυγηῖ οἤετγίηρ οὐ “6 γοεξ, ΜὩϊοἢ τῃογοίογε, 
ὙΠΕΙΠΕΙ 50. }}Υ ΟΥ Οἡ 1.15 Οσοδϑβίοη ΟἾΪΥ, βεσνθα 85 δὴ δἰϊασ. 4 ὙΝῊΥ 

τῆς δυΐμοσ τῇδὺ ποὶ ἴῃ ἴῃς βεαιαὶ ἤᾶνε βϑροίεη οὗ ἰξ ὑηάεσ τς 
Ἰαϊϊοες ἤᾶῖιθ, 1 ἀο ποῖ 5β8εὲ6. πάθε, οὔβ πιρῃϊ ρεγῆαρβ ἀΐβοονει 
ἴῃ τῃε νεῖὺ Ἰἀεηκβοδίίοη ον ἄδηςα οὗ ἃ ῥτπηϊτῖνε εἴπῃς. ---- 7.6 222ε:- 
σεηρε 97 Υαλεσεὰ σερέεπάξα ἐπ τῴε ἥανις οὗ 1746 αἰΐα»] εἴ. [ῃ6 σοϊουτ- 

1655 ἱπιεγροϊδίίοῃ ἴῃ 65, επά. --- 91. 44 μι ΜἜεετεηρεν 9. γαλενελ 

4 Αραϊπϑβὶ Βε., Βόῃπιε. 

ἘΝ ε ᾶνε 56εῃ γεᾶϑοῃ ἴο (ἰπκ ἴπαὶ 6510 ἰς δῃ ἱπιεγροϊδιο οἵ (δ ἰ5 κίπὰ ἴτοπι 

135. 
ΤΑΝ. ν. 8, 3 ἢ 283 [1 5 ἴο Ὀς ποῖδά ἴμαὶ Ϊοϑερῆυβ ἄοες ποῖ παγτγαῖε Οἰάδοη᾽ 5 

βαοσίδοε δἱ α]], ᾧ 80 αἷϑο ϑ δ). αἱ. 1 ϑιυά,, Βε. «4 Βε. 
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“4 πο αῤῥεαν ἀραῖμ το δλ΄αποαλ ἀπά Αϊς τοῖε] ποῖ, τας γο ἴρηρεν 
υἱείδές ἐο ἡάονε. ---- ΤΆεπ Μαποαλ ἔπειυ] πιλθῃ ἢδ β5ανν Ηἰπιὶ ἀβοεπά 
ἴῃ τῆς δἰΐασ ἤδηι ; οἴ. 652, ΟἸάεδοη 5ἂνν ἴπαὶ ἢε ννὰϑ ἴῆς ΜαββθηροΣ 

οὗ Υαῦνεῦ ἤθη ἢ Ὀτουρῆϊ ἴῃς ἔτε ουἱ οὗ {π6 τοοκ. Βοθπια 
τερατὰβ ἴῃς ἢτβὶ βεηΐδεηςς οἵ [8 νεῖβα 8ἃ5 δη εὐϊτοσίαὶ δααϊτίοη ; 
ν 3} Θῃου]ά (Ὁ]]ονν ἱπηπιθ δῖε ἀροὴ ν. Ὁ. ΤὭετγε ἰ5, ποψενεσ, ΠΟ 
ταδῃϊίεϑι τηοῖϊνε ἴοσ [6 ἱπιεγροϊδιίοη, ννἢ]] 6 [η6 δυῖποῦ τηᾶὺ πᾶνα 

τπουρῆς 1 νοσῖἢ ψὮ1]6 ἴο 5βαγ πὶ [ῃ6 Μαβθθηροσ, γῆο δδά νἱ]ϑι τε 
τῇεπὶ τνῖσςε, αἰ ποὶ τείυγῃ ἀραίη. Ῥχγοῦδοὶν, ἢ τὰ δὰ Ὀδθῃ 

στίτἰηρ [ῃς βἴοσυ, νὰ βῃου ἃ ἤανα ρὰϊ [ἢ]8 βεηΐεηςε δέϊεσ ν.5; δυϊ 

τε δυῖδογ ῥγείειτεα ἴο πηϊβῃ ψῃδὶ ἣα δα ἴο 58Υ δρουΐ ἴῃ6 Μεϑ- 
ΒΕΏΡΕΓ δἵ [ἢϊ5 ροίηῖ. Τῆς οἱὰ Ηδεῦτγον ντίϊεῖβ ἀϊά ηοὶ αἰνᾶγβ ἤανα 
ἴῃς 88η16 ποῖΐοπϑβ δροιΐ ροοά 51γ]6 ἴπαΐ ἀγα εηϊουία "θα Ὁγ τηοάθσῃ 
οὐ τίς. ---- 22. Μαποδὴ ἰβ5 στεδῖ δἰαγηηθα. ---- ἧς «λαΐ τμγείν ἀἶΐε, 
»ν» τὸῶῦ ἔστε σεϑρ ὦ ροα] 633; 53ε6 σοϊηηϊ, ἴῃεγα. Τῆς νογά, ὦ φοά, 

ΠΟΏνΕΥΒ ἴοο πηυοῇ ἴο 5, Ὀὰϊ ψὰ ἢᾶνα Ὧ0 ΟΙΠΟΓΙ ἴο (γαῃϑ]δῖα ἰδ Ὁγ. 
Τῆς Ηδῦτον εἰρλίηε ἰβΒ υϑ6α [ῸΓ ΔΗΥ Ξ0ροτυπηδῃ Ὀείηρ ; οἷ, 1 5. 

2815, μετα ἴῃ6 ψιϊοῃ οὗ Επάοσ δὲ ἴμ6 5ίρῃξ οἵ ϑαιυυε} 5 ρῃοβῖ 

Ἔχοϊδίπηβ, “1 5εὲ ἃ ροὰ (εἰρλϊγι) τἱβϑίηρ ἴτοταῃ ἴῃς βαγί ." --- 283, Ηὶς 

ὙΠΕ γα βϑυγαβ Ὠϊη1. --- 770 ἐξ λαά δεεη γαλτυελ"ς ῥίσασωγε ἐο ζιζ ως, 

ἀὲ τυομέά κοΐ λαῦέ αζεη ἃ ὀμγγι οὔεγίηρ ἥγονε μ5 1 ἴῃς ψογάβ σρμα 
ὦ »ιεαί οὔεγίηρ ἀγα, ἃ5 ἴῃ ν.}5, Ῥγοῦδθὶν οὗ Ἰαῖοσ ἱπβευίοη. ΒΥ ψῇῃδϊ 

δἰβηβ ἴπε δοσδρίδπος οἵ ἃ ϑβδογίῆσε ννᾶβ γεσορῃϊΖεά, νγὰὲ ἀο τοὶ 

Κπονν. --- 4πη4 τυομίὶ πο ἤἄσυε τλοιυεαῖ τς αὐ ἡέσεε ἐφπέήηρε, σπά 

«υομέα' πο ποτὺ λάαῦέ αρηποιηκεα ἴ0 τς σμελ ὦ λίπ) ἴῃς ἤγβι οἰδυβα 
τείειβ ἴο ἴῇ6ς δρρθάγαῃος οἵ ἴῇε Μαββθηρεσ δηά ἢΐἷ5 νοηάοσγίαὶ 

ἀερατγίατα ; [ῃε βεοοηά ἴο ἴδ ῥγοηηῖβε οἔα βοὴ δηά [ἢ ἱπ) ποι οἢ5 

ςοπηεοῖεα Μὴ ἢ ἰ. ὍὨδ ογάθυ τᾶν Ὅς Ἔχρ]αἰηθα Ὁγ ἴῃς ἰδοὶ {παὶ 
τε τηοϑβῖ βιτ κίηρ δἰρῃῖ, ἰῃ6 δβοθηὶ οἵ ἰῇ6ς Μϑββθῆρεσ ἰπῃ ἤδτηδ, 

οοηπηδοῖαά {156} ἢ ἴδ6 βδοτίῆσε. Βδθχης αἰγὶ Ὀαϊε5 ὈοΙῈ οἰδιιθ65 
ἴο εὐἀϊτοτίαὶ ἐεχραηβίοη. ΤῊβ ἀρρεᾶῖβ ἴο πιὲ ροβϑβίὉ]68 85 τεραγάβ 

τῆς ἤτβὶ (ἢ6Ὲ νου] ποῖ βᾶνε βῃονγεά υχ8 41} [ῃε88 [Ὠ]ηρ5); Ὀυ.1 1 
566 ΠΟ ζϑάβϑοῃ ἴο ἀοιυδι ἴῃ ρεπυϊῃθηε55 οὗ ἴῃ ἰαϑὲ οἰδιι58. 

19. χη Ὁ»] 651; ς(, γϑθπ 659 δπὰ ποῖς {πετς. --- πυσυῦ ΝΟ05}] Ἄοδηποὶ ὈΥ 
ΔΩΥ͂ ἱπροπυΐν δὲ σοπβίταςα.5 ΤΒε οοπ). γι» ΝΟ ρῸ Νλδὶ (Μδαγ.) εἶνεβ 8, 
85 ϑιυα, τ ρ ΒΥ οὔδβετνεϑ, ἃ βεοοπὰ οἰγουπηϑίαπιίαὶ οἴδυβε, νυ ἰοα νν}}} ποῖ πἰ ἰπῖο 

4 Ἐν] 4" 5, “να ἐς γερί «ἱοὰ τυμπαεν αν, ἰδ Ἡ ΏΟΙΙΥ ἱπδά πὶ 55 0]ς. 
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ἴδε σοπῖεχι. ΟΘΑΡΊΜΝΟ ς αὶ τῷ κυρίῳ τῷ θαυμαστὰ ποιοῦντι, ἱ Φονενο »νεἶγα- 

ὀίδία γαείενείέ, το] οσεὰ Ὁγ Ψ, Φονιέμο, φωΐ γαηεὶξ νιὲγαδίϊία. ΤῊς Οτεεῖς 
τγδῃϑἰδῖοτβ ἱπογοίοτε γοϑὰ, ΓΦ» Ὁ ἘΟΡΟΩ πγλο, Μ ΠΙΟΝ ρῖνοβ ἃ 5διἰβίδοιοΥΥ δίγυς- 

ἴυτε δῃὰ 5εῆ8ε. (58 (α]οηϑὴ) καὶ ἀνήνεγκεν... . τῷ κυρίῳ, καὶ διεχώρισεν ποιῆσαι, 

νυ Εἰ ἢ τερτεβεηίβ ἴδε ἴεχὶ οἵ 3}, ἀπιὰ ἀρτϑεβ ᾿ἰτεγα!]γ νυ ἢ ΖΡ, νυν αἱ οἢ Πετα δηὰ εἶδε- 
ὙΒεῖε τοπάοτ ΝΡ ὉΥ ΦΊυρ, Ρδεὶ ἀπά Αρμεὶ. δε πᾶν νυ βοπλα ῥ᾽ δυβΙ 1} 

οοηΐ. ἴμαὶ διεχώρισεν ἰ5 ἴμε ἰταπδαἰίοη οὗ Αφιυΐα, 38) ἰ5 δὴ αἰϊειηρὶ ἴο σοπβίγυς 
ἴδε νογὰβ νυν ἴῃς ἐΟ]]οννπρ οἶαυδε, δῆες ἴῃς ννοτάβ ὈΥΝῪ ἸΠΘΝῚ ΠΥ σγατα 
δοοϊἀοη δ! ν ἱγαηβέετγεα ἴοὸ {π15 ρἷδος ἔγοτα ἴῃ ῃεχὶ νεῖβε. ΔΙ Ώ ἴῃς σοπεῖγαο- 

τίοη γυφρὸ νῦρη οἵ, [5. 291} ΝῦοῪ πο ρΠ πιπ Ὁ» τ πο ρτῦ ἸΌΝ 5) 125,2 ΟὨτ, 2615 
πὴ ϑρη "», 70εὶ 225 ((οἀ) νὐϑρηῦ ὉΞῸΡ φῇ. Ι᾿ ἰ5 ἃ “ ἀΐγεοῖ οαυδαῖϊνε 
ΗΙΡΗΙ " (Κὐπὶ 5 ἴοστη), δῃιὰ πιδὺ ἴδε δὴ δοσυβαῖίνε (ΠῚ 15. 2829, πο. 5. 212, 
τσ Ὀῖ. 2889 διο.), οζ ἃ φεγτυπὰ ἴῃ ἀεβηϊτίοη. --- 20. πϑιοσ Ὁ}Ὸ] 85 ἱπιεγργειίηρ 
45 ΕἸ. 705. δπὰ τρδην οἴποτβ, “ονε ἐὰε γοσᾷ. ---- 21. “ν ἣον κο}}] ἴῃς ἰπίετρτεῖα- 
ὕοπ, τας "ο μιοῦέ σέθρε ὁγν ἠέρι, ἐ.6. ἀἰδαρρεαγεὰ ἔγτοπι ἴμεῖς β'σῃϊ (ΚΙ. 29), 

ἰς ἀραϊπδεὶ {πε ὑδᾶσε οἵ [ἢΐ58 ἰάϊοπιαῖϊς ΡΏταβε, νυ ϊσἢ Ἔχργεββεβ ποῖ σου, 
Ῥαϊ τερεϊ ἴοι; οἷ, Εχ. τοῦϑ 9. 1 5, 1τ58δ, Οεῃ. 812 Τυὰ. 828. 2 Κ, 638 ἃς, --- 
πῊ γ50] τ 5. 351; οἵ, τὴρ Ῥτον, τ6δ, τιν Οεῃ. 4811,5 ἃς, 86 Κδ,, 1. Ρ. 534 {. -- 
23. τρῦ νῦ. «5 5] οἔ, 819 ἀπά ποῖε ἴδετε. --- 2. Ὁμλἢ κὉ}] (ΟῚ καὶ οὐκ ἂν 
ἐφώτισεν ἡμᾶι, οἵ. ν.8 καὶ φωτισάτω ἡμᾶς (Ἰἢ 5)..}} ἐξ Ρτέβαυπιδ τεδάϊηρ 

ὍΣ ἢ, δηα ἰγδηβίδιηρ (85 ἰπ (πε οἴμεῖ ρίδοες εἰκθά) ὉΥ ῥβευάο-εἰγιιοϊορίςαὶ 

οὐπηεοϊίου ν τ τοκ. ΤῊς τεδάϊηρ 5 [ετηρίϊηρσ; ννς τηϊρῃϊ σοπ)εοΐυτζε παῖ [ἢ ς 

ςογτυρίΐοη νν Ἀΐοἢ πιδὰθ ὉΝ Ἢ οἔὨ ἰξ Ἰεὰ ἴο ἴῃς ἐατῖπ εν δι ρ] βοαϊίοη οἵ ἴῃς νεῦβα 
Ὀγ ἴδε δάάϊκίοη οἵ ψνμδὶ πονν βεειηεὰ Ἰδοκίηρ, ἃ τπηεπίίοη οὗ ἴῃς ψογάβ βροΐίεῃ 

ἴο ἴπαδπι. --- 593] πσῖυ, Ἴμδέ πσῖυ. καθὼς [ὁ] καιρός ΘΑ ΒΙ,; Ἰλοκίπρ 'ῃ ΟΘΟΡΎΜΝΟ 
ιν; 500 αϑί. 5. Τῆς ννογά ἴ5 αἰβισυ, Ὀεοδυβε ἴξ βεεπηβ ἴο ορροβε ἴῃε πεαγίηρ, 
85 τεςεηΐ, ἴο ἴῃε βεεὶπρ' δπὰ (Πς βδοτίβος. Νῆε ταϊρῃϊ σοη). πῶΡ "9 (οἵ. 2122), Ὀυζ 
βδουϊὰ ἴδῃ πᾶνε ἴο τεραγὰ (8 ἃ8 ἴῃς οτἱρίπαὶ Ὀεριππίηρ οἵ ἴῃς δροάοβὶβ οὗ 

Ὁ, δηὰ 4} ἐμαὶ ἰῃϊεγνεηοβ ἔγοπι ΠΡ" ΝῸ 85 δη εαϊϊοσίδὶ ἱπϊεγροϊαϊίοη. 

24,26. βδτηβοι᾿ Β ὈΪΤῸΝ ἀπὰ ΟΕ] ἀΠοοά. --- .5λε σαὺε ἀΐνι “δε παρὸ 
5 47)150} ΠΟ ΘἰὙΤΩΟΪΟΡΎ Οἵ Ἐχρ δηδίίοη οὗ (ἢ πᾶπλα ἰ5 βϑυρραβίαα, 
ΠΟΥ ἰ5 ἴῃετα δὴν Ὠϊηὶ οὐ ἰἴ5 βἰριηίβοδησς δἰβενῇεγα ἰῃ [ἢ 6 5ἴουυ. 
[τ ἰ5 ἀενεά ἔτοπι «ἀέγιεοὰ, " 5ϑυη, δηὰ ᾿ζ γε γεπηθθεῦ ταὶ ΒεΙἢ- 

5ῃδι)Ἔβἢ, 7υϑῖ δογοβθ (6 νδι]ου ἴγοῖη Μδηοδῆ 5 βοπθ, ννὰ5 βδογεὰ 

ἴο ἴῃ6 βιη-5οά, βο ἢ ἃ ἤδπια γ}}}} Πάτα ϊν ἀρρεᾶῦ υπηδίιγαὶ δποηρ 

ἴη656 Πδηϊῖθβ. Οη τῇς ἔοτπιὶ οὗ ἴ6 Ὡδπια 566 ποῖβ, δηά οὐ ἴΠ6 

ταγτῃ οὶ ἰηϊεγρτγείδιίοη, 566 ποῖε αἵ ἴῃ επὰ οἵ Ἵοἷἢ. τό.---25. Ζλε 
Ῥέρ ο7 Υαλευεὰ γε! «ἠγγεά λἶνι τ αἱ σλαπελ απ (Π)8ῃ᾽8 

Οδιηρ) δεδυέεη Ζογαλ απά ελίαοἑ] 85 ἴῃε ἴἰθχὶ ον βίδηάβ, 6 

4 ῬῪΕΓΠΔΡ5 ἰη ἴῃς Ὄνο ἰαϑὶ ἜἘΧἈΠΊρΡ]ε8 ᾿νε 5Βῃουα ργοποιιηςς 85 ἰπΐ, δῦ. (5(8.). 
1 χοερι ΒΝ, 1 ΓΙ. δἰϑο 4 εξ. 123 177. 5, 
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τουδί διρροβε (πδί (ποτὲ ἢς ἢτγϑὶ ῃδὰ οης οἵ ἴῃοθςε ἢῖ5 οἵ ἀεδιηοηΐς 
τάξες ΜἘΙοΝ γετε 80 ἰοιτῖδ]ς ἴο ᾿ὶ5 δποηγῖεβ. Τῆς οσοδβίοη δηὰ 

ταβυ 5 οὗ (18 ουϊοτεαῖκ ἄγε ποῖ τεϊαῖοά. Τῇῆε νεῖβα σδηηοὶ θὲ ἴῃς 
ἱηισοάυςοη ἰο οἢ. 14; γὰ βδῃουϊὰ σαῖμεσ πᾶνε ἴο τεραγὰ ἱΐξ 85 
οτρί δ! τὰς ἰηϊτοαἀυοάοῃ ἴο ἃ ]οϑὲ βίου οἵ ϑαιηβοη β ἢγϑξὶ Ἂχρὶοἱϊ. 

Τῆς τορορταρῃίοδὶ ηοϊίςε8, μονγανεσ, Ἴχοίϊε ϑυβρίοῖοθ. Τῆς Βοπιε, 
οΥ δἱ ἰδαϑὶ ἴῃς ἔπη Ϊγ Ὀυγία!-οἷδος, οὗ Μῃοδὴ τγᾶ8 Ὀεϊνεθη Ζογαῃ 
δηὰ Ἐβιῖδοὶ (165); 2απ᾽ς σαν, οὐ ἴῃς οἵδμοσ μαπά, ννᾶβ δἱ 
ΚΙηαιη-  οατίπι ἴῃ Δ, οἡ ἴῃς τγεβίεση 5ἰάς οὗ τμᾶὶ ἰόνῃ (182. 

Τῆς Ἰαἴίες βιαϊδιηθηῖ, νῃϊς ἢ τΠΘΓα 15 ΠΟ τϑᾶϑθοῃ ἴο αυδϑίίοη, 15 ἰπαϊ- 

ΤΟΟΙΥ οοηῆττηθα Ὁγ ἴῃς δῆς ἰἰϑεϊ: τ μδίονοσ [15 οτρίῃ, "Οατρ 
οὗ Πᾶπ᾿ 15 ἃ τοῦς τότε Ὡδίυγαὶ πᾶπλῈ (Ὁ ἃ ρῥίδοε ἴῃ 7υάδῃ 
[δὴ [ῸΓ οπς ἰῃ ἴῃς ταϊάβὶ οὗ [ἢε ΠὨαηΐϊε ες] πηεηῖβ ἀρουῖ Ζογδῇ. 

ΤΠ σοπϑιἀογδίίοῃ γεὶρῃβ δραϊηβί ἴἢ6 Πγροιῃεβίβ, ἕοσ ψῃϊςἢ ἴῃ ετα 

5 ΠΟ βυρροτί, πὶ ἴῃετα ψεσε ἴνγο Οδπὴρ5 οὗ Πδη, οἣς αἱ Κἰηήδἢ- 

᾿εατίπι, ἀπὰ οὔθ Ὀείγεθη Ζοσδῃ δηᾶ Ἐβῃϊδο]." [Ιἱ 15 ροββϑί]ς {μδῖ 
ποῖμοσ οὗ (δε σοηῃβίοϊίηρ ἰορορταρῃϊοδὶ ποῖϊοθϑ ἴῃ ΟἿΓ νϑῖβε ἰ5 
οτίρί δὶ, δηά πὶ [Πε δυΐδοι ψτοῖς δἰ πιρὶγ, 726 δον ργεῖν μῤ, αγα 
γαλευεὴ ὀέξεσεά λύραι, ἀπά 166 «ρίγἐ οὐ Υαλειυεὰ ὀεραπ το τῆν ἀΐρι 

μ, ἀϊδαυίεῖ τ. Ὅροη [ἢϊ5, οἢ. 14 τοῖρῃς νϑσν ΜΝ 6}} (οἸ]ον ; οἵ. 

143. --᾿ Οἡ Ζοτδῆ 8ε6 ἀρονς, οὐ ν."; οὐ Ἐβῇῃϊδοὶ, 5εῈὲ ου τόδ, 

24. γον] ΕἸ. 7ο5., ἰσχυρὸν δ' ἀποσημαίνει τὸ ὄνομα, ἀετὶ νἱπρ ἰξ ἔγοπι ἸῸΨ 
(δες οὐ 339); βἰ πι!]ατὶγ Ε. Μεΐεν δ ΟἸΥΒετβ ἐχρίαϊῃ ᾿ξ 85 δὰ ἱπιεηβίνε [οστηδίίου 
ἔτοπι ὈῸΦ (ἸΦῸΨ ἴοσ ὈΦΌΦ.), " ἀεναπίαϊοτ, οἵ (ρἰνίην ἃ βοι ου “ ὈΥΙπΊΑΥΥ ᾿ 5696 

ἴο ἴδε τοοῦν "πυρί"; 56 Βεϊ., ὈὨϊεβίεὶ, Κε., ΚδἈ]εσ, αἱ. Ἐν. (Ο Κ͵ΠῪῚΊΪ. Ρ. 559) 
τδουρδι ἰξ ροβϑῖθ]ς ἴο οοππεοῖ ἴῃς πᾶτης ἢ ΦῸΦ ὁ 5Ξετνς, “ἴῃς βεγνδηῖ᾽ “ς. οὗ 
Θοά, ἑ.ε. ἰ[ῃς ΝαΣίτίϊ5. ὙὙῆεβε αἵτε 4} Ἵεβοσίβ οἵ πικιβαϊγεοῖεα ἱπρεπυ! νυ ἴο ἐναὰς 

ἴδε ρῬαϊραδὶε ἀεγναιϊίοπ ἔτοπι ψῸ “βυπ᾽; Σ οἱ. "ϑοϑ Εζτὰ 458, γυν" Τετίοο, 
ἔτοτι ΠῚ “ πιοου, ἀπὰ ἴδε Ῥαϊηγγεης ἢ. Ρτ. ᾿ΠῚ (Βδείῃρεη, δεν ἄσε, Ρ. 162), 

δις, τ ὍΡοὉ πγτν ΠΥῪ ὉΠ] Ὀρὺ Καὶ '"; ΝΊΡΙ., Οεη. 415 θδη. 25 Ῥ5. 77) ΠΕΡ. 
Ῥαη. 21"Ὡ οὗ, Ὀγθ. ΤΉ 56πβε ἴῃ δὶ] [8686 ραβδαρεβ ἰς, ' ἀἰδαυϊεῖ, ρετίατο᾽; [86 
ῬΓΙΠΛΔΥΥ͂ τηεδηΐηρ ἰ5 ἀποετίαϊη. 

ΧΙΨ., ΧΥ͂. δα πιβοη᾽ 5 ΣΙΔΙΤΙΔΡῸ δπὰ 8 ΘΟΠΕΘΟΈΌΘΙΟΘΕ. ὃ --- Τῆς 
ΒΙΟΥΥ ἰ5 οὗἩ οἣς ἰδυτίς ᾿ῃσουρῃουϊῖ, ἀηὰ ἰ5 ῬγοῦΔὈΪΥ ἀεηνεὰ ἔτοπὶ 1, 

ΦΒε. ὅες αἷ5ο ϑοιιίοϊ, ΖΌΡῬ. χ. Ρ. 137, ἢ Οὐΐπε'5 ηοίς. 

4 ῥοεί, Λιαλίοκαί- ξ ἐἰεγ αν ἄ, εν. Ὁ. του; ἘΟΞΚΟΗ͂, ἃ]. Αραϊπϑὶ (μἰ5 υἱενν 8εὲ6 

Νόιάεκε, ΖΟΜΟ. χν. Ρ. ϑοδί, ζ.0.53. Ἰδάμ 33. Νδϊά,, (455., ἵνε. ΜΝ, αἱ. τῦι, 
ᾧ 5ὲεε δῦονε, Ὁ. 312, 
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δυΐϊ 4 ξοοὰ τηδηγν δάαϊτοης ἀπὰ σἤδηρεβ ἤᾶνε Ὀδθὴ πιδάς ὉΥ ἰδίεσ 
εὐἀϊΐοτβ οὐ βοσῖθεβ, ψῃϊοἢ ἀἰδίυγ Ὁ ([ἢ6 βίτηρ]α δηὰ παῖυσγαὶ ὑγορτεβ8 

οὗ τῇς παγγαῖϊνε. Οηδ οὗ ἴῃς πιηοβῖ πηϊϑοδάϊηρ οὗ {π656 δἰϊεγαϊϊοηβ 

ἰ5 ἴα ψὨϊοἢ εἴθ Μδποδὴ δηὰ ἢ ἷἰβ να Δοσοιηρην ϑαπιβοη ἴο 
Τίμηπδιῃ (146. 9), νὰ τῆς ἰηϑοτίοη οἵ τῆς ψογάβ, Ὁ γπα»7} ἀξ, ἴῃ 

νι; τῆς )ουγηογίηρβ ἴο δηὰ το ἴπ5 Ὀδσοτλα δΔη ἰῃβο 6 ρυΖΖίε. 
Οοηξιβίοη ἢ45 α͵5ο θδβὴ ἰηϊγοάυσεα ὈΥ (οτ ἐπ) ἴῃς ἀδῖἴεβ ἴῃ ν." "Ὁ. 15. 
πὰ τοναγὰ ἴπῈ οἷοβε οὗ οἢ. 14 8 δοοϊάδηϊδὶ σοττυρίίοη οἵ ἴῃς 

ταχῖ πᾶ5 τηδάβ ἴῃς βἜᾳιαὶ ἀπ! }]}} 1016." 

ΣΙΝ. 1-4. βαπηδοη ΒΩΠΟΌΠΟΘΒ ἰδ ῬΌΤΡΟΒΘ ἴο ἸΠΔΥΥῪ ἃ ῬὮ ]116- 
Ὧπθ ψομηδη οὗ ΤΙ ΔΊ. --- δα»ῃεοηι τὐεηΐ ἄρτον (ο 7 ναί] ἰτοταὰ 
Ὧ15 δι ποτ᾿ 5 ἢοπηε δὲ Ζογδῇ (132). Τιπηπδιῇ Τ 15 ἴῃ [05. 195 δ] οιϊεὰ 

ἴο Πδῃ : ἰῃ 705. 15} ἰἴ 5 8εῖ ἀονῃ 85 ἃ τοῃίίεσ ἰονῃ οὗ Τυάδῇῃ. 

Αςσοοταϊηρ ἴο 7υἀ. 15, ἴῃς Πδηϊῖεθ. δα Ὀεδη τὨτιβὶ Ὀδοῖς ἔγοπῃ [ἢ 5 
τερίοη Ὁγ ἴῃ6 Απιοῦιῖθβ. [Ἃἢ τὴς ἢ] 5πη6 ἰηναβίοη, Τίτηηδίῃ [6}] 

ἱπίο [6] Γ ροββϑθϑβίοῃ. ᾧ ΕΔΥῪ ἴῃ (πε ἰδίου οὗ ἴδε Κίηράοτι, ἢΟ 
ἀουδί, 1ἴ ννὰβ ἱησογροτγαϊεὰ ἴῃ Γάδ ; Ὀυϊ, δοοοτάϊηρ ἴο 2 (τ. 285, 

ψὰ5 τοοοπασογεὰ ὮΥ ἴπ6 ΡἈβεηε5. ἴῃ τῆς της οἵὗἨ ΑΠΒαΖ (736-- 

128 Β.6.). [1 51}}} θδαῖβ τῃ6 πδύὴς Τὶ δηδῇ, δηά 1165 ἀθοιιΐ δὴ ΠΟῸΓ 

ψεϑβὶ οὐ Αἴ 5ῃεπ)5 (Βεῖ ἢ -5ῃεπγχθϑῆ, Ηδι- ογοβ, 15), δηὰ βοπλενῃδὶ 

(Δτῖμεγ βουϊηνεβὶ οὗ ϑυτδῃ (Ζοιβῃ).8 - 3. Ουἱ δἷ5 τεΐυγη ἢξ ἀϑἰκ5 

815 ἐδῖῃοσ ἴο ρεῖ ἤδγ ἴοσ 5 ψ|8. Τῆδ περοιίἰϊοηβ ἴοσ ἃ ὑτἀ6 
σεῖς τῇς Ὀυδίῃε55 οἵ ἴῃς Ὀτἀθρτοοῦη 5 (δῖμογ; οἷ, ὅεη. 44 -- 

8. Ηἰς ραγεηῖβ οὐὔ)εαῖ ἴο ἢ ἰ8 τηδιγυίηρ ἃ ῬὨ]] βίης ; ἢ6 βῃου!ά ἴᾶΚα 

ἃ Μὶε οἵ ἢΪ5 Οὐ ῬΡΘΟΡΪΘ. ϑατηβοῃ, ἤόϑενοσ, ρεγβίβίβ. -- "7 μα μδῦ 
σηπά ἀΐς πιούλε7] τῇ Ἰδὲ γογάβ ἅγα ὑγο δ Υ δῃ δα ἀϊίοη το ἴῃ οτίρ- 

1π8] ταχὶ (οοῃίοττηαίίοη ἴο ν.Ἶ); ἴῃς νεγὺ ἰπ ΗδΌ. 8 ἴῃ 1ῃ6 5ἴπρυ- 
ᾶῦ; οὔδβεσνα αἷβο »ην εοῤέξχ, ἀηὰ τῆς 5ἰπρ. ἴῃ ϑαπίβοπ᾽ 5 σερὶν, σε 

([8οὰ) ἀερ ,μογ ριϑ, ἴξ ἰδ ἡδίυγαι! Υ (ῃ6 (δίῃοσ νῆο δηβινϑυβ. --- Ασα 

ἴῇογα ὯῸ ῬΟΓΊΘΏ ΔΙΊΟΠρ ἢϊβ οὐ ἰκἰπβηηθη οΥ οὗ ἢΐ5 ον τὰςβ, ἴῃδῖ 

ἢε πγιϑὶ πεεάς ρὸ ἴακε ἃ Ῥῃ]ϑτης νυ ἢ Οὗ, θη. 245 265, 28:8. 
- Τάς ὠηπεϊγεμηιεϊσεα δ επε.) τπεϊγεμπείςεα 156. ΔῈ ΟΡΡτΟῦτΙ- 

οὐβ ψοσὰ μη ϊοἢ 15 ἀρρίϊεα δἰπιοϑὶ Ἔχο]ιβίνεὶγ ἴὸ ἴῃῈ ΡΠ] 51] 65 

48εε δίδάδε, ΖΑ ΤῊΝ. ἵν. 1884, Ρ. 250 ἢ΄.; Βυάάς, Αίελ,. μ. δανε., Ρ. 130 ἔι; 

Ῥοοοτηίποι,, " Ὠς ϑἰτηβοηβαρθη," 7Ά. 7. χχνὶϊ!. 1894, Ρ. 14-32. 

Ἱ Νοῖ ἴο Ὀε οοπίουπάεὰ νἱτἢ ΤΊ πιπδῖἢ-ἤογεβ, 29. Σ ὅδὲεε ἄθονο, Ρῥ. 80 ζ. 

ᾧ Κοῦν,, 8.3, (, Ῥ. 17; Ουέτίη, )καέε, ἰϊ. Ρ. 30 {.; 5 ΜΔΡ, Μέενεοέν:, ἰὶ, Ῥ. 417. 
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διηοηρ ἴμ6 πεῖρῃθουβ οὗ [5Γ86] ; οἴ. 15} 1 5.145 175 5. ,41τὲ 29. τϑ; 
866 7 ετ. οἶδ. ΟἸτουπηοϊϑίοη βθεῖβ ἴο ἤανα Ὀδδ ρεπογα! ἢν ῥγδο- 
εἰδεὰ Ὁγ ἴπε οἴπεσ ρεορίεβ οἵ Ῥαϊδθϑδίίηθ." Οἡ ἴπῈ ΡΠ βίη 65, 566 
οὐ 25. --- 1ονγ τὴς εωΐίς »ι6] νιῖ; ἴτι ἐς σήρὴ ἐπὶ τιν ἐγές. --- 4, ἸῊ 
1815 βθδυληρ ρδυνογϑιὙ [ΠῈΓῸ ννὰ5 ἃ αϊνίηθ ρύυγροβε οἵ νῇῃϊοῃ ἢ15 

Ῥᾶγεηΐϊβ ψεγε οὶ ἄνᾶγε ; οἵ. εη. 24. --- ον ἀξ (Ὑδῆνε ἢ) τὐας 
“εεζίηρ απ οῤῥογίμη οΥΓ 6 βμιμεηηες) δῷ Ορρογίαμ!Ὑ ἴογ 
Θαγηβοη ἴο ἀο ἴμδπὶ ἃ τηϊβοῃϊεῖ; οἵ. 2 Κ. οὖ, νη ϊοῃ βυρρεβία ἴπαὶ 
τὴς τάγα ψογαὰ τᾶν ἤάνε ἴῃ6 Ὀγ-56ῃ56, “Ορρογίιη!Υ, οσοαβίοῃ ἴοὺσ ἃ 

Βρῆϊ" --ἼΠς ϑεοοηᾶ δαϊξνεῖβα ἰ5 βυρεγῆμσποιβ ἤθε, ἂπὰ ἰ5 ΝνεσῪ 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ δὴ εἀϊϊοτῖαὶ δά ἀϊείου ἀετινεά ἴτοπι 15}; { οὔϑδεγνε τῇς 
βεπεγαὶἰζϑίϊοη, ουέν 7εγαεὶ (οἴ. 13.). Ποοτγηΐποκ τεραγὰβ ἴῃς ἡ ἢο] 6 

γΕΙΘῈ ἃ5 ἃ ρίοββ, ἰηἰσοάυσεα ὈΥ͂ ϑοπηα οὔθ Ὑπὸ (εἰς ἴ[ῃε ἠδεὰ οἵ 
ΒοπὴῈ ϑιιοἢ δχρίδηδίίοῃ οὗ ἴδε πλαιτίασε οἵ δὴ ἰηβρίγεὰ τη δηὰ 

ἡυάρε οἵ Ι5τ46] ψῖἢ ἃ μδαῖμθη νοδη. Τῆς ΟΓὰ5 ϑεαῖ ἴο της, 
Βονενοσ, ἴο δα ρεγίεοιγ ἡδίυγαὶ ἴῃ ἴῃ σοπίεχι, ἀηὰ ποῖ ἴο ἰηνοῖνα 

ΔῺΥ 5υςἢ τεβεχίοη. ΤῊδ τείιβαὶ οὗ ϑαϊηβθοη 5 (δίμεσ ἴο ρεῖ τῃ6 

ψοϊΏδΔη ἴου Ὠϊπὶ ἃ5 ἃ ψῖε ἴῃ τῃρ υϑ0.8] νγᾶγ, εχρίδίῃβ ον ἢ6 σδῆγς 
ἴο σοῃίγαοϊ 8ῃ Θχορδπηουβ τηδιτίαρο. ΤῊΐδ ννὰβ ἴπε οτὶρίῃ οὗ ἃ 

βυσοσεϑβϑίοῃ οἵ σοπῃρ]ἰοδίϊίοηβ, ἰῃ δδοῦ οὗ ψῆϊοβ ϑαπηθοη ἢᾶ5 δ 
ἰῃ)τγ ἴο τοαυϊῖθ, 80 ἴπαὶ τῆς πιϊϑο ιίεῖ ψῃϊο ἢς ἀοος τῆς ῬΠ]}15- 
τἶπε5 ἰδ αἰννᾶγβ Ἰεριπιαὶθ γεϊδ)διίοη (οἴ. ε5ρ. 1.55); ἢ6 αἰνγᾶγβ μᾶ5 

ἃ )υδὶ ὀεεαείοπ. Αῃά ἰδ ἰβ ἰπ δηῖγε δοοοτά σι τμς τεϊϊρίουβ 
Πδαγδςῖοσ οὗ τῃς [ΟἹ Κ- 5ἴῖουγ ἴμαὶ 18 15 ἀϑοτι θεὰ ἴο ἴῃς ρυγροβε οὗ 

Υδῆνεϊ. 

1. ΠΡΣΌΣ3] ν.3; οὗ. πρῦθη Ὁ ν.δ, [05. 1948, ΤῊς ἤδιὴς οἵ ἴμε ῥἷδος τᾶς 

ἀουθι]εβ5 "25, στ ἴὰς Οδηδδηϊε ἔεπι. ἐπάϊηρ το ἢ τὰ ππὰ ἴῃ πυπιεζοῦς 

Ὡδηιεβ οὗ ρίδοςβ. Σ [Ι͂ἢ Ἡεῦτεν ἰξ ἀρρεδιεὰ ἴο ὃς Ἴοοπϑιταςὶ, δπὰ ἵβετε νας 
τθετγείοτε ἃ βρεςῖδὶ ἰσπάςηου ἴο τερίαος ἰδ Ὁγ ἴδε δοςιβ. πἴ):1. --- ὃ. Υὐ ὝΣΝΗ 

Ἴδπν Ὁ2Ν] οὔδετνς ἴδε 55. υετῦ (οἴ. νὅ8). ὙΤῆε ςοπεῖγ. ἰ5 ροβϑίὶε; Ὀσὲ {πε 

ἀϊδοοτὰ ἰπ παπεθεν 15 ποτε ῥοῦ. ἀπε ἴο ἴῃς ἱπιετροϊδου οἵ 53". ---- . . ΣῸ22 
5232}}] ἀσεοηρ; οἴ. ΓῸΣ5 ν." Σ; ὁ ροοὰ ἐἰ]υβιταϊίοι οἵ ἴῃς νγᾶῦ ἴῃ ῃῖο ἢ 2 σοσηες 
ἴο ᾿ϊ5 5ο-᾿δ)]εὰ ρατιἶνε βεπος (1316), δπὰ οἵ ἴῃς ἀϊβετεηος Ὀεΐνεει ἰὶ δηὰ 19 

Ῥαι να, 2 τεργεθεπιίηρ ἴῃς ρατὶ ἰπ της πὶ οὐ ἴμε πῃο]ς, ᾿- δα Ξεραγαϊεὰ 
ἔτοπι ἰξ. ---- Ὑ τιν 1651 9). 5. 18. ἐὲν δίκεσερν. ττ 37 522}] ἐν παντὶ τῷ λαῷ σον 
ΘΝ Φ; οςοπίοτπιαιϊίου ἴο ργεςςάϊηρ. --- 4. )Κ] τὰς νῦ. (ΡΊ.) Εχ. 2113 (Ρα.) 

9 Τῆς δες δεπηῖῖες, Οεῃ. 34, δῖε ἂπ Ἔχοερίϊοῃ. 

Τ Βυ., Ξκυρροκίην, ἔατίδετ, ἴηι τὴς ἐδιῃ ἐγ τεΐϑδ] δδς Ὀδεη οὐ τεὰ ὃὉγ ἴδε εὐἰῖος. 

Τε ἰδίϊες α]90 βεεῖζῃδ ἴο τς ρεοῦδθὶε; ςθς οὗ νυ. ὅ. Σ 5. ν. 183. 
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Ῥε. 9110 Ῥτον. 125} (ΗΠ ρ.) 2 Κ. οἵ (ς. ς. δ᾽ Ῥεῖβ.)}. Τῇε ΡΥΪΙΔΙΥ 56ῆ86 
ἦα ΡγΟΌ. “1ϊ5 {ἰπ|6, ἴΒς τρις τπις, οαπιε,᾽ ἃς. (οἴ. ΑταΡ.). Ηδμος ΜΠ “Ορροζ- 
ἔαηϊγ, οοσαϑίοη,᾿ Τῆς ργοπυποίδιίου οἵ ἴῃς ἤουῃ 5 δποιηδίουβ; οἵ. σὴς οὗ, 

δες ΟἹ. 8 213.α; ϑ8ϊἴ8. ὃ 262. ΤΉῊς βᾶπιε νγογὰ ἄρρεᾶγβ ἴο ἢανα δε τεδὰ ὈὨὉΥ͂ 

τὰς Οτεςεκ ἱγαῃβιαῖοσβ ἰπ τον. 181 (προφάσεις ζητεῖ); 5Ξεε ζαρρεϊ, (γε. “6ε7.»ν 

ἰϊ, Ρ. ὅοᾳ ἔ., εἀ. νορεὶ δῃιὰ ϑοβασίεηρεγς. 

1 15 ποῖ Ἔχρ οἱ γ βαιά ἴπαὶ Μάποδὴ δάποσεὰ ἴοὸ ἢ5 ροβίοη δηὰ 
ἀεοϊπεά ἴο δεῖ ἢΐθ βοὴ ἴῃ ἢΐβ βενεῖβα σοῦγβα, Ὀυΐ ἰΐ 15 ἀἰβι ΠΟΥ 
Θπου ἢ ἱπιρ]εἀ ἴῃ ν.", δηα το ὃς ἰηξεττεα ψ ἢ ἢ σετιδίηῖν ἔτοηι ν. δ, 
ΜΏΘΙΟ ϑΘατηβοῃ ἴαϊοϑ [ἢ Ὀιυβίηδθ5 Ἰηἴο ἢἷ58. ον ἢδηάς, ἃ5 νγ6]}} 49 

ποῦ ἴῃ6 παΐυγε οἵ ἴῃς πιαιτίαρε νης ἢς σοηίταςῖΒ. [ἰ ἰ5 ενὶ- 
ἀεδηῖ μετα ἴ[μαὶ ἢ ἢᾶ5 πὸ ἱπίεηϊίοη οὐ ἰακίηρ [ἰ5 ὑγίάς ἴο ἢί5 
[ΔΙ Πετ᾿5 Ποιηθ, 85 ἢῈ ῬΌροβεβ ἴῃ ν.᾿ ὃ; ἰξ ἰδ ἀπαειβιοοά [δὶ 5ῃς6 5 
ἴο τεπιδίῃ ἴῃ ἤθῚ (Δ Ποτ᾽5 ἤουβ6.5 ὍΤμαδῖ 15, Μδποδῇ δανίηρ τείαβθα 
ἴο τϑοεῖνο [5 ΡΠ] Ἰβης ἀδυρῃϊοτ-ἡ-ἰανν, ΘΑ ΠΊΒΟῺ πλακε5 ἃ σααφα 

τοδιτίαρο ἴῃ “ΓἰπΊηΔ1}}, ἢ νυ ἢ, ἃ5 ἃ τηαϊῖοσ οὗ σουζβε, ἢϊ5 ραγθηϊβ 
Βᾶνε ποιϊῃίηρ ψηδίανεσ ἴο ἀο. 

ΤῊΪβ βἰαῖϊς οὗ ἴῃ οαβε ἰθ ὑραγΓῪ οὈβουταά ἴῃ τῃ6 τεχὶ Ὀοίοσε α8 
τῆγουρῃ τῆς ἱπβευιίίοη ὉΥ ἃ Ἰαῖθσ ῃδηά οἵ ἴῃς νογάβ, σπά Δὲ λέν 
αη ν»ιοΐλδρ, ἴῃ ν.ὅ5, ψ ἢ τῆς σοτγοϑροηάίηρ δά ἀϊίοη οὗἉ ν., ἀπὰ οἵ 

ἀΐς ,αίδεν ἴῃ νι δ, Ὁγ ψῃϊοι ἰδ ἰδ πιδάθ ἴο ἄρρϑᾶγ ἴμαι Μαηῃοδῇ 
γἱοἀοἡ δηὰ υηάοτίοοῖκ ἴῃ 6 ουβίοπηδσυ πδροι δἰ! Οη5 ἴῸΓ δη ογάϊ ΠΣ 
τηδιτίαρε. Τῆς πιοῖίνε οὗ [58 οὔδηρε νγὰ5 ἀουθιε55 ἴῃς αἰ σα 
ΜΠ] ἢ πλθῃ ἴῃ Βα βεααεηΐ τἰπηε5 ἐοα πὰ ἰῃ σοηοείνίηρ [παῖ ἴῃε Πετο, 
ἴῃ ορβη ἀϊβγοραγά οὔ ραγεηῖδὶ δυϊῃποσιυ, οοπίγαοίεα βυοἢ ἃ τηδττίαρσα 
διιοπρ ἴῃ ΡὨΣ ϑιηε5. Βιυΐ, ἃ5 15 ἑογ δῖον οἴεπ ἴπῈ οᾶ56, ἴῃς 
οἀϊϊος ἀἰὰ ποὶ σᾶστῪ (Ὠγουρῃ ἰδ δἰτθγαϊίομβ ψ ἢ βαβηοίεηι τῃοτ- 
Οὐρἤῆηεβ5, ἀπά [πε τεβυ ἰηρ ἸπΠσΟὨβἰβίεηοΥ δηά σοηΐαβίομ Ὀοῖγαγϑ ἢ 5 

Βαπά. ΤΉυβ ν.7 ἰ5 Ἰεῖϊ αηϊουςποά, νῆα ἀὴς μα λάεγ, 45 ἴτε βυδ)εοι 

οἵ ν. "5, τηδη ! ϑ}]γ σοπλεβ ἴοο ἰαῖθ. Απηά, ἀρατὶ ἔγοτῃ [ἢ 5, [με ἴδοϊ 

τῃαῖ (Π6 σοτηταάεβ οἵ [ες Ὀτίἀορτοοτι (ν..}) ἀγε ποῖ ϑαῃιϑοπβ Κίῃβ- 
τῆδῃ δηά {τεπάβ ἔτγομλ Ζογδῆ, θὰϊ ΡἢΣ] ἰδεῖς γουϊῃϑ, 15 ἱησοηίγονοσ- 

016 ενϊάεησς τῃδὶ [ἢ 6 πγχαττίαρο νγᾶ5 ποῖ βδηοι[οηδα Ὦγ 5 ἕδγα!γ 

Τῆε τεπιοναὶ οὗ ἴπεϑε ἱπίετροϊδιϊοης ἰεανθβ ἃ ἰεχὶ ῃ ἢ 18 ἔτεα 
ἔγοτὰ 8}} ἀ βου γ, ἃ οἰδίηῃ δηα βἰγαὶρ μογναγα πδτταῖῖνε. Μδπηοδῇ 
μανίηρ τεβιβεὰ ἢἰ5 δἱά δηὰ ςοηβεηῖ, ϑαπίβοη ρΌ65 δῪ ἰπι56]Γ ἴο 

5 ΤῊΪ5 ἰ5 ποὶ τγεγεὶν ἃ οοηβεαυεηςε οὗ ἴῃς αυδττεὶ ; 5εῈ 650. ν..8 χεῖ, 

Ὁ Ταὶς τεβιοσαίίοη οἵ ἴῃς ἱεχὶ ἰοἱϊονν θοογῃ. δοὰ ϑῖα, 
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Τιπηπδίῃ ἴο ἀιτδηρε [ῸΣ ἢΪ5 τηδιτίαρε (ν.). Αϑ Π6 5 ἀρργοδοῃίηρ 
ἴῃς ἰονῃ, ἃ ΠΟ Θησουηίοσα ἢϊΐπι ; [Π6 ΙΣΥ σοτηθβ οἢ, δηά ἢδ Κ|}}ς 

ἴ ψιτἢ ἢ15 θάγε παπάς (ν.). Ηε ροεβ οὔ, ἀπά ἢδ5 8 ϑαἰἰβίδοϊου 
ἰηϊεσνίενν ἢ τῇ νοτηδη (ν.. ΑΠΕῚ ϑοιὴα {πιὸ βρεπὶ ἰῃ Τίπι- 
πδῖῃ ἢ τϑῖυγῃβ ἴο ΖΟιδὴ : " οἡ ἢΐ5 ψὰν ἢς ἤπάβ ἴῃς ΠΟΠΟΥ ἴῃ ἴπῈ 
οᾶτοδϑε οὗ ἴδε ἸΙοῃ πὰ ἴακεβ βδοῖης ἴο ἢ ΐβ δίπεσ δηὰ τηοΐδεσ, 

σἰῖπουϊ τεἸ]ΠἸρ μετὰ ἤεσα ἢς ροῖ 1 (ν. 3). Ηδ ροοβ ἄονψῃ ἀραΐῃ 
ἴο Τιπηπδίῃ ἴοσ ἢ15 ψεάδαϊηρ, δηᾷ τηᾶκεβ ἃ εαϑὶ δοσοτγάϊηρ ἴο οἰι8- 
ἴοπῃ, ἰαΚίπρ {πἰγγ γουπρ ΡΠ βεπ6 8 45 σοϊησαάθβ (ν..). Ὀυτσίηρ 
τῆς ἐεβενηῖεβ ἢ6 Ῥσορουηάβ ἢὶβ τί α]6, ῖ ἃ άροσ τῃαὶ ἴΠῸῪ 
᾿δῃηοῖ ἀηϑθοῦ ἰΐ Ὀείοτα ἴῃ6 βενθὴ ἀδγβ οὐ {πε ἔξαϑὶ ΔῈ Ονσ 
(νυ 51). ὙΠΕΥ ἅττα ὑπάῦ]ε ἴο βοῖνε ἰΐ, δηὰ ἀρρθδὶ τ τὨγοαῖβ ἴὸ 

μιἰϑ τάς ἴο Ὀερυῖ]ε Ἀΐτα οὗ ἢΐβ βεογεῖ (ν.. Ὁ. 15) ; 56 ἤπα!γ Ὄχμδιιϑῖβ 

Ηἰβ ραϊίδῃςε, ἀπὰ ἢδ 16}15 μεσ (ν..). Οὐ τῆς ἰδϑὲ ἀδυ, θεΐοσγε ἢῈ 
Εηΐειβ ἴῃς Ὀτίάα μα οσ, ΤΠΘΥ ᾿ΠυΡἤΔΠΕΥ ἀδοίασα [Π6 ΔΠΘΕΓΣ 

δηά οΪαίπι (ἢ ἐοτέεϊς (ν..). [Ιη ἃ τὰρβ, ἢς πιϑῆθ5 οἢ, ΚΙ]15 την 
ΑΞῃϊκεϊοηϊῖαβ, δηὰ ρᾶγβ [6 ψᾶρεγ,; { ἴπεη, ψιϊπουϊ βεείηρ Πἷ5 να 

φαίη, ἢ6 ταίυγηβ ἴο ἢϊ5 ἐδίῃετ᾽ 5 ἤουδε. ΤῸ τεραῖγ 15 ἀΐβρταςε, 

88:6 ἰ5 τηδιτεα οὔ οὗ μαηά ἴο ἰβ θεβϑὲ τηδῃ (ν.} 3). 
Τα 5ἴογυ ἰ5 δταίσ Ὁ  ἰο]ὰ ; ἀπά ἴῃς ἰοχὶ, νι ἴῃ6 Ἐχοθριοη 

οἴ ἴῃς ἱπιέπιοπαὶ σὔδηραβ Ὠϊοἢ πᾶνε Ὀδθη ἀϊβουββαά, ἰῃ Ἔχο δ! ]θηὶ 
Ῥτεβοσναίίοη. 

δ. 5α»ι5ο᾽ τυεπί ἄρρεν" 1 7 νεν"α.:}} τῃ6 σὨϊεῖ τεάβοηβ ἴογ οτμϊ- 
της ἴῃς νογάβ, σπά ψὲς γαϊάεν απα ἀὶς νιοίδεγ, ἤᾶνα δἰγθδαν Ὀδθῃ 
Εἰνεη ; Οὔβεσνβ αἰβο [αὶ ἤθη ἴῃ6 Ἰίοη σοπλε5 τογίηρ ἴο πηδεῖ 
δία, ἢἷ5 ραγθηῖβ ἃγὲ ποῖ ἢ Ὠΐπα (ν.5), δηὰ παῖ ἴῃ ν.ἷ ἴῆθσα 15 

πὸ ἄγίμεῦ τηθητίοῃ οἵ ἢϊ5 ἰδίου, ργεςίβεὶν αἱ τῃ6 ροΐϊηϊ ψἤετα γα 
βῃουϊα ἐχρεοῖ ἰ ᾿Γ ἢ6 Πδα δοσοιηραηϊδα ἢΪ5 50η. --- 4πεη΄ ἀξ ἐαπιέ 

Δ» “ἔἠε υἱπεναγς ἸΗ, ἡλόν εανις, ᾧ πβοδβϑιιαϊθα Ὁγ ἴῃς ἰηϊγοάποιοῃ 
οὔ λδἐὦὼς μμδεν ἀπά λἕἔς νιοΐλφρ ἴῃ ἴ6 ῥγεοδαϊῃρ βεηΐδησεα. -- «4 με 
ΟΝ γομρ θη ἔα γοαρίηρ ἰοιυαγας ἀΐι] ἴο Θχρ δίῃ 1ῃ6 

δἰημαίατ ῥγοπούη [ἢ6 σοπητηθηϊδίοιβ ἅγα σοηβίσαϊηθα (ὁ βΌρΡροββ 
τἰναῖ Θαπιβοη, ἰῃ 15 δαρο ΤΏ 655, ἢδα ουϊϑίτρραα ἢϊ5 5] ον εσ Ῥδγθηΐβ5, ὃ 

οὐ ἴδαϊ ἢ δὰ τἀ κοὴ ἃ Ὀγ-ραίῃ τὨγουρῇ ἴῃς νἱπεγαγάβ, 116 ΤΠΘῪ 

Φ Τῆς ψΜογάϑ, 20 »Ἐ47Ὺ ἀξν, τὰ ἃ Ῥαγίου ασὶγ 1|1-ρ᾽δοεὰ ρὶος5. 
{ Ταὶς αἷβο ἰς ρΡγοῦδ!Υ ἃ ἰαῖεσ αὐ τίου; 566 οἡ ν.ἕϑ, 

ΤΟΥ, ΦΆ͵ δηὰ 5Ξεε οσίϊ, ῃοίε. ὑ Κ'ὶ, 
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ζο]οννεά τς τηδΐη τοδὰ δηά πεᾶγά ποίπίηρ οὐ ἢἷ5 δάἀνθηϊζυγο." 
--Θ. 7Ζὴε «ῥίγει οὗ γαλευεὰ γωσλεά τῤορ λΐνμε] πῃ ονοτγιηαϑιθσίηρ 
ῬΟΜΕΙ; 8ῃ δσοεββ οἵ ἀϊνίπε τάρε ἰῇ Ψῃϊοῃ ἢθ νας ἰγγεβίβ:! 0]6 ; 

οὗν ν. το 1 5. το τὸ 18} (5401) 16᾽2 (Ὀανὶ ἃ); νψῖἢ οἴμες 
νοτὺβ [υἀ. 3.0 65 1255. Οη ἴδε 5ρὶ τὶ οἵ Ὑδῆνεῃ 566 οἡ 2}; ἰΐ ἰ5 
Βοτα σοποεϊνοα οὗ 45 ἃ Ῥῃγβιοδὶ ἔοσος. Τ --- 72 “γέ ἐΐ σομμ0), ας 
α »ιαπ ἔξαγε α ζία ἴῃς νετὺ οσουγβ ἴῃ ἴκὲν. 1", ἴῃ δὴ οἱὰ τίτυδὶ, 
οἵ [πε ἰεαγίηρ οἵ ἴονὶ. Ζ7724 “αγίηρ 97 α ἀία τΑΔῪ Ῥϑτῆαρβ 150 
Ὁ ἃ τείδγθῃηςα ἴο βϑοῖὴβ Ἷδγοπηοηΐδὶ δοῖ ; ἴῃς ροίϊηϊ οἵ σοτῃρασγίϑοη 

ἰδ ποῖ 50 τῇυοῖ τ[ἢ6 δα56ὲ σὴ τ ΠΙΟΝ ἰτ νγὰβ ἀοης, ἃ5 ἴῃ6 ΝΑΥ ἴῃ 

ΜΘ τ ψγὰβ ἀἄοηα ; ἢς ἴοτε ἴδε Ἰίοη ᾿ἰτα ἔτομῃ ᾿ἰπὶ τ ἢ 15 ὈάΓα 

μαηᾶβ. ᾧ Οοιηραγε ἴῃς 5ἰ πΉ 1 ]ασ βίοσιεβ οἵ Πανὶὰ (1 8. τηὍ 5) ἀπά 
Βεπαίδῃ (2 8. 23). 80 τε Οτεεῖκ διῃ]εῖς Ῥοϊγάδπιδβ ἰ5 βαἱὰ ἴο 
δᾶνε ΚΙΠεὰ ἃ ἰαγρὲ δηὰ ρονεγίαὶ Ἰΐομ ἰῃ ΟἸγιίρυβ, ψὶτποὰϊ ΔΗΥ 

ΜΕΔΡΟΗ, ἱπλιδιίηρ τἢυ5 ἴπ6 ἰΔπιουβ Ἔχρίοὶὶ οὗ Ηδγουϊεβ. ὃ [ἢ ΠΊΔΩΥ 
Τορτεβθηϊδῇοηβ οὗ ἴῃ6 σοηιραὶ οὗ Ηδτου]ε5 ἢ ἴῃ6 Ναπιθδῃ Ἰἰοη, 
ἴῃ ἤθτο ἰ5 βιγδηριησ ἴπ6 δεαϑὶ ψ τη ἢἷ5 Ὀάτα μαηά5. [] --- 47 ἐϊά ποῖ 

“ὦ λὲς αέλεν αηπα »πιονλενγ} [6 ψογὰβ ἃγὲ δὴ ἱπιθσροϊδιίοη ἀεγνεα 
ἤοτῃ ν."" (οἴ. ν.), ἀπὰ ἢϊ ἰηΐο ἴῃ ϑἴοσυ νεῖν 1]]1. --- 7. 27ε τυεπὲ 
ἄριυη πα τῥοζε 10 16 τυογνιαη, ἀραὶ σὐφ τωΐεα ϑανιςοη] Ἰἴξϊ. ἐὐας 
γίράξ ἐπ ἀξ ἐγες (ν.). 1ἴ ννᾶβ ϑαιηβοῃ ψγῆο ψεπὶ ἀονῃ δηὰ βρόκα 

ἴο [πε ποπιδη, ποῖ ἢἰ5 {δῖ Πεσ, "ΠΟ ΔρΡρΘΔΓΒ νΕΥῪ πιο Ὀεἰαϊεά 

ΟἹ [8 ετγαπα ἰὴ ν.; 5866 σοπιμι. ἴποτθ.0 Βεσγίμοαι. Ἴχρίἰδίηβ : 

Αὔον ἴῆ6 ραγθηῖβ πδά διτδηρεὰ ἴῃς πιαιτίαρε (ν." 7), δά, ντῆ 
ϑαιηβοη, δδά τεϊυγηθά ἴο Ζογδῃ, ἢῈ υϑεαὰ ἴο γρὸ ἀονῃ δηὰ [δ]ῖς 

ἴο ἴα τηδίάδη, δῃὰ οἡ πιοσὰ ἰηϊταῖς δοαιαίϊηίδησςε 886 ρ᾽εαβεά 
δίτη ψΕ}} (ν.1).77 ΤῊΪΒ 15 ρεσθαρβ 85 ροοά δῃ ᾿]υβιγαϊίοη 45 οουϊὰ 
Ῥ6 φίνεη οὗ [ῃ6 ἀὐϑυσα 165 ἰηῖο πῃ ϊοἢ [Π6 ἱηιογροϊδιίοηβ ἰεαὰ ἴῃς 

4. ϑοῇπι., δίυά,, Βς,, α]. τιὰ.; οἔ ν.δ. 

Ἔ Ῥοογχη. ( 7Ά. 7. 1804, Ρ. 16 [.)) τεξατὰ5 1 ἰ5 οἶδυς, ἰορείδετς ννἱἢ ν.196 δηὰ τοδα͵ 
85 ἰοτεῖρῃ ἰο ἴῆς οτὶρίηδὶ ἰεχί. 

1.Ὰ5 ἃ πιαῖϊεγ οὗ ἔαςϊ, ἰο ἀἰβιμειιθεσ ἃ ᾿ἰνίῃρ δηἰπιδὶ ἰῃ [15 νγαγ, Ἄνεὴ ἃ ἰκίά, ἰ5 
ὩΟϊ ΥΕΙῪ ΘΑΞΥ; ἴογ Ψ ΐοἢ τεαβοὴ ΟἸεσ, δυρροβεβ [ῃδἱ ἃ Ὀοϊ!εὰ Κκία ἰ5 πιεδῃηΐ, 

ᾧ Ῥαυβαπίαϑ, νἱ. ς, 5. 
ΙΙ 5εε Βαυπιείξίεν, ϑενηδνεᾶϊερ ὧδε ἀϊα::. Αἰ βεγίλνπι, ἱ, Ῥ. 55; Ἐυτινἀηρίεσ ἰῃ 

Ἐοβοδετ' 5 Ζεχίξοη, τος ΕΣ 

4 8εε δῦονε, Ρ. 320. 

45 6 Βαιτοοηίσεβ : ῥβαν τοεν ὅσιον ἀπά “βοῖε ἐο ἐδε τοονιαη. ϑρεὰὶκ γον ἴδε ποθ 
ψουὰ Ὀε “2 “2 (1 5. 2580). 

ΤΆ ΑΙ 7.5 Ὲ Κα ἃ ὑσορεσὶγ οομάυςιςὰ Θοταδῃ οουσΒδίρ 1 
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ἰπίογρσδίοθσ. -- 8. 4πῶ ἄς τυεμί ὄσεξ αῇίεν α τυλὲε] ἴτοτὰ ΤΙ πιμϑῖῃ 
ἴο 5 απο ἤοιθα δ Ζοιαῃῆ. 80 ἴῃς Ἴοηῃίοχὶ ἱπρογαιίνε! υ 
τοαυϊγεβ. [Ιἢ ν.ἷ δ νἱβι15 Τιπηηδίῃ δηὰ ἀγσάηροβ ἴῃς ῥγοὶ πλϊηδτίες 

οἵ 5 τηδιτίαρε ; μανίηρ ἀοῃδ 580, ἰῃ ἴῃ ἰπίετναὶ Ὀείοτγε ἢϊ5 νεααϊηρ, 

Βς τεϊυσηβ ἴο ἢὶβ Ὠοπηα; ὉΥ ἰἢ6 ψὰῪ ἢ6 ἤπάβ ἴῃ ἤοποῪ ἰη [Πα 
οᾶτοδβα οὗ (ῃς Ἰίοῃ ἢς Παά 5] 45 ἢς ψεηΐ ἄἀονῃ ἴο Τιπηηδίῃ ; 

ἔοε5 δίοῃρ δαἰίηρ ἰζ οἡ ἢΪ5 ψναΥ ἴο ἢἰβ ραγθηΐβ᾽ μοπῖα (ν. 3). Τῆς 
οτάεδσ οἵ δνθηῖβ ἰ5 ρἰδίη δῃηά παῖισγαὶ. ΤῊΪϊ οτγάδσ ἰ5 σοιῃρ] εν 
ἀεγαηρεά Ὁγ ἴῃε δάἀαϊιίοῃ 'π ουγ ἰεχὶ οὔ {π6 νογάϑβ, δ ρη:αν7} λέ. 

γε ἴᾶνε ἴο βΈΡροβε ἴῃαίϊ δίϊεσ ῃἰ5 νἰϑβὶ: ἴο ΤΊ πηηδῖῃ (ν.7), ϑαπιβοῃ 

Ψοηΐ ὨοπΊ6, ἰεανίηρ ἢἰβ ραγθηῖβ δ ΤΊ παῖ, νῆσγε (ΠΕῪ ἃτὲ (ν.) 

ΜΏΕΠ ἤει ἃ ννὮϊ]6 ἢς Ὠἰτηβα]  σαϊαγηβ {ἈΠ πεν (ν.). Βυϊ ἴῃ ν᾿ 
ἢἷ5 ἔδίμεσ εογιός ἄρτον, ἀμὰ χὰ ἢᾶνε τΠοσείοσε ἴο ἀϑϑυπηα τΠαῖ, δ Υ 

ΘαϊΏβο0η 5 γαΐυγη ἴο Τ ἰπηηδίῃ, Μαποδῇ ψεηΐ ἴο Ζοσδῃ δηά τοϊυγηθὰ 

δραῖη. ΤὨϊ5 βυσοδϑϑίοη οὗ ρύγροβαὶθβθβ ᾿ουγηευηρθ ἴο δηά ἴτο 5 
ποῖ ἱπεϊπηαίε ἴῃ δὴν ΜΑΥ ἴῃ ἴΠ6 παιγαῖϊνε [156]; ἰξ 15. 5  ΠΊΡΙΥ ἃ 
ςοιῃρ]οδῖεα δηά αργοθᾶδ!] 6 Ὠγροιμοϑὶβ πθοδβϑιιαϊεὰ Ὁγ ἴῃ6 'νογάβ8, 
2 »ιαρν ἀξ, ἴῃ ν᾽; δῃά ἴῃ οἰιιπηδίηθθ5. οὔ τῃ6 Ὠγροιποϑὶβ 15 (ἢ 6 

βίγοηρεβὶ δνίάθησς ἴπαϊ [ἢ656 ψοτὰβ ἀο ηρῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς οτὶρίηδὶ 
βίοιγ," -- 4π"π4 ἀς ἱμγηδα σοί ἦδ (0 “ες 1Δ6 γεσιαῖπς οὗ δὲς ἤσοη] ψἈϊς ἢ 
ΙΔῪ οὔ᾽ τς ραΐμψαγ, ἴῃ ἴῃ νἱπεγαγάβ (ν.ὅ). ---- Ζάεγε τσας ὦ φτυαγηι 

97 ὁεές ἐπ τὰς εαγεαδε, απα ἀσμεν} Ἧ6 τὲ ἴο ἱπιαρίηε ἴῃε ὈΟὰΥ 
ἀτίεά ἀρ, ἴῃε 5Κίη δηὰ ϑβῃγνε εὰ ἤξδϑῃ δάμεγίηρ τὸ τῆς τίθ5, τῃ 6 

ὈΕΙΙγ Βο]]ονν.Τ [πῃ ἃ ποί δηά ἀτὺ οἰϊπιαῖα τὶ σπαηρα νουἹὰ ποῖ 

ἴακε ἃ ρτεαῖ ἢ] ; ᾧ ἃ Ἰοῆρευ τἰπ|ὲ ννουά θὲ Πεοαββαγυ ἴοσ θ6 65 ἴὸ 
ἴάκα ροβϑδβϑίοῃ οὔ ἴδε τηυτητηϊεα σάτοᾶβθ, δηὰ ἀδροβὶς ΠΟΏΘΥ. 

ΤῊ βἴοσυ, πούγδνϑσ, ἀοββ ποῖ τεργθβεηϊ ϑαπιβοη 5 ἀἰβοονεσυ 85 8Π 

ἐνεῖγ- ἀδν Οσουττθησα ; ἰΐ ἰ5 ρατί οὗ ἃ ψοηάοσγίῃϊ Ὠἰβίοτσυ, δηά ἴο Ὀ68 

ἡυάρεά ποῖ ὃν ἴπε6 φῥγοβαὶς ρσοθδθὶ 165 οὐ ἔδοῖ, ᾳς Ὁγ ἴπ6 νεῇ- 

βιὰ 6 οὐ τῆς πιάγνε!]ουβ. Βοοῃατί δάάυσες ἔγοπὶ Ἡδτγοάοίυβ 
ἴῃ βἴογυ οἵ τε. Ὀε65 (ῃαϊ τηδάβ ἃ ἢϊνε οἵ ἴδε 5.}}} οἵ Οηεβίυ5, 
ΜὨΙΟἢ της ρθορὶς οὗ Ατηδΐῃυς δα ἰδϑίθπθα ὰρ ονογ ἴῃς οἰἴγ ραία. ὃ 

11 ἰ5 βοῖ ὑη]!Κοὶγ τῃαι τῆ6 βϑἴοιυ οὗ ἴῃ Ὀε65 ἴῃ ἴῃς σάγοᾶβα οἵ τῃ8 
Ἰίοῃ ἰ5 σίου ἴο 6 σοπποοῖϊοα ἢ (6 ν] ε-βργεδα Ὀε]ϊεῖ οἵ τς 

δΔῃσίεηῖβ ἴῃ ἴῃ 5βροηϊᾶπεουβ ρεπεζαίίοη οἵ ἴῃ 656 ἰηβεςοῖβ ἰῃ ἀδοδγίηρ 

- Ώοοτῃ,, 5ῖ8. Τ Νοῖ πιεγεῖν ἴῃς Ἵββεοιιβ βἰκαεϊείοῃ ; 2, (ἸΙοσ,, αἱ. 

1 Οεάἀπηᾶπη, ϑανενμησέη αμς α΄. Δί αίμν ἐμπάδξ, ἃ. 5. Ν., νἱ, Ρ. 135 ἴ. 

ᾧ Ηἀι,, ν. ττ4; Βοομαγί, δέϑροκοίφον, ἰκἰϊ, Ὁ. 358, εὰ. Εοβεῃπι, 
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δοάϊε5 οἵὨ δηϊπια]ς, (Δ τ} ] ας ἴο α5 τητουρῃ ΜΝ ετρ!." ---ϑ. 276 τεγαῤεά 
ἐξ οἱ ἵπίο ἀϊς ῥαίνις, απα τυεηΐ αέρης ἐαπηρ . 45πά4 ἀξ ἐανιθ το ἀΐς 

“μεν από ἀὲς νιοΐλεγ] δἷ Ὦϊ8. ἤοτηα ; 866 οἡ ν ὃ. -- "ἴε ἐϊά ποὲ ἐδἤ 

“ἀενε νι 

δ. ἩΦῸΦ Ὑ.}] οὐονίξδ ἸῸΝ) Ὁ2ΜῚ ἔοτ ἴῃς τεδϑοῦβ βεῖ ἰογίμ δῦονε  --- ἸΚ2}} 

τεδὰ μ3 στ ΟΘΒΝ καὶ ἦλθεν. ΘΑΤ καὶ ἐξέκλινεν εἰς ἀμπελῶνα 1 (ΞΞ "ὍΝ ν.8) 
ἦβ Ῥετθαρ5 δὴ εδεὶγ αἰϊεταρὶ ἴο Ἐχρ]δὶπ μον ΐδ ραγεηῖβ, ἡ ῆο δοσοτγάϊηρ ἰο ν.5 
δοοοιηρδηϊεὰ Εἷπι ἴο Τἰπιηδίῃ, ἱτπενν ποϊμίηρ οἵ Ηἰβ δἀνεηίυσε. ΟΡΟ ἐξέκλι- 

γαν. --- ΓΝ 2] οἵ. ΕΖ. τοῦ δ. ΤῊΣ 2 15. ἃ {]]-ρτοννα γουηρ Ἰΐοπ, ἰη τὰς 

ΜΒΗΟΏΏ655 οὗ Ὠἷ5 Ξυρεγαουπαϊηᾷ 5ἰσεησίη. 86:6 Βοοδατγῖ, “Π)Ἕἔεγοσοίεον, ἰϊ, 

Ῥ. 3 ἢ; Τηϑίγατι, δισέμγα Αὔ ἐπ. οΓ “ἀς εῤίδδ, Ῥ. ταῖς Π. --- κν 2ΝΦ] τὰς 
βρεοϊῆς νογὰ ἔος ἴδε τοασίης οἵ ἴμε ἰΐοῃ. με οοπδιγιοτίοη 15 ὑγερηαπῖ; οἴ, 
1 5. 166 212 [υἀ. 1518 193. --- Θ. ν͵ῺΠ ΡΌΦ2 ἸΠΡΌΦῸ) [κεν. 11] μὸ 0)22 ἸῈΝ ΚΌΨΥ 

Ὀνγ2); ΟΡ. 1 5. 245 (0522). ΤΈΣ ργοσεάυτε ἀϊγεοϊεὰ ἴῃ [μεν, 117 [5 ἀεβογρεὰ 

85 ἃ τεπάϊηρ οἵ ἴῃς νἱοἴπι ὉΥ Βαπά, τ μουϊ δοῖυδ] βενογαηος οἵ ἴδε ραγίβ; 8ες 
Βα. σα ἰοε., 5 ,γα, Ἡγαγγίέγα, Ῥαταβῃα 7 (8 9) νἢ ἴπ 6 οοσηπι.; Ζεῤασελένι, 
655 Ὁ 665. ---) τ) πὶ νὴ 1 ἱπϊοτροϊαϊίοπ; βες δρονε. ὃ --- 8. πγτρο Ὁ Ὁ 32ΦῸὉ} 

Βοοβατῖ, (οἰονίης ΕΠ 0Ο., ἱπίεγργεῖβ, σμερ α γοαν (1140), ς(, Θεϊάεη, ζύχον 

Τόν.» ἢ. ο. 8; Ὀυϊ τδῖς 15 μεῖς 'π ἴῃς δίρμεβὶ ἀερτες ἱπιργοῦδοϊε. --- ΓΟ0Ὸ] 
(τοῦ 50), 85 πτῶμα ίτοτῃ πίπτειν, «αἴανεῦ ἃ οαἀεπὰο (068. 714.) --- αν Κ} οἢ 
ἴδε δηοπιαίουϑ ἔοτπι 8εε ΟἹ. ὃ 216 «΄.; |] οἴ. τὴν (γ1κ) νιδ.---ϑ. νῸ2 Ὁ γ71.}} 
πὰ, ἴῃ τη 5 βεηβς ποῖ εἰβεύετε ἴῃ ΟἽΤ', ἰ5 ἔγεᾳ. ἰη ΜΗ.; “εγαβε, ε΄. ἴμε τηΐῃ 

8ῃεεῖδ οὗ ὑγεδὰ ίγοτι ἴῃς 5:4ε5 οἵ [με ονεὴ ()..), οὐ Βοῃευσοπιῦ ἔγου ἴδε 514 65 

οἵ ἴῃς δῖνε (02); [κενγ, ΔΙΑ͂ Κζὁ. ἵν. Ὁ. 427 (. Ἐοτγ ἴδε ἰαζεσ, οἵ. ,7. ϑλδόέέίλ, 

χ. 7; Μαδα δαάγα, 665, βαῤα νεέξία, 645 (Ξεε Κα. οῃ ἴδε ᾿αβδῖ ραββαρε); οἴ. 
8150 ἴῃς μόνε. ἐσίγων. ὝΥνο, Τασηῖλ, 255, ἄς. ΤῊΪ5 βρεοίῆς βεῆβϑε ἴβ δρυη- 
ἀδηι]ν εἐϑιδ Ὁ]! μεὰ. Τμαῖ ἰὶ ἀοε5 ποῖ ὁσοὺυγ δραΐῃ ἴῃ Ο.Τ. ἰ5 ποῖ βίσαηρε; ἰΐ ἰδ 
Ῥτεςίβε!υ ἱπεβε πουβεῃοϊὰ ψνογὰβ οὔ ἴῃς οἱὰ Ἡεῦτεν ὑγὨ] ἢ ἀτε ποῖ (ουπὰ ἴῃ ἰξ 
αηε55 ὉΥ ἐοτίαπαῖς ἐχοεριίοη. ἢ ὙΠετε 8 ΠΟ τεάβοῃ ἴο Ξβυϑρεςὶ ἴῃς ἴεχὶ (55.). 

Τῆς εἰγπιοϊορί σίας ἱπιεγργεϊαιίουβ, “Ὀσεαῖκ, Ὀγεδὶκ οὐἱ᾽ (Μίςον. «“5ωῤή, Οε5. 

7άε:., αἱ.), “ 5ἰοῃ θεπιδομιίσεη ἀε58 Ἡοπῖρϑ᾽᾽ (Βε. 4].), γε ᾿ψοσί ἢ} 688. ---- 02 ὉΝ7 

ἷπ ργερπιδπηῖ σοπϑῖγ., "ἰηἴο ἢἷβ βαπάβ᾽; παῖυγα γ, ἢ ἃ βιίοἷς οὐ βοπιεϊίηρ οἱ 
τῆς Κπά, Τῆς Τοπβίάεγϑοϊε ναγίαϊίους οἵ (6 ἅτε δρραγεῃγ ἀετίνεα ἕτοπι ἃ 
Ηεῦτενν ΠΟΡΥ͂ π ψΒΐο οι γῸ5 παὰ Ὀεοοσιε οοτγαρίεὰ ἴο γ. --- “5 Ν} Ὑ δ Ἴ5}] 55 
ΜΝ  ἴννο ἱπῆῖ. ἀ0855., [05. 69.181 5. 612 2 5, 3162 Κὶ, 211 ἅ;ς, --- Ἴ5.) 29] ὑσοῦ. 
τὨτουρῇ [ἂς ἰηβαεπος οἵ ἴπε ὑγεσεάϊηρ νεσῦβ; Μ2)}) ψου]ὰ Ὀς πιούε παίυγαὶ, 

Φ Οεον., ἵν. 299 Π΄. Μδηγ οἵδεν δυΐποτϑ γε αυοίεἀ Ὁγ Βοοπατγί, ἰΐ. 353 ἢ, ἀπιοῦ 
τῆεπὶ ῬὨΐο, ὧς “σον ὑβεαπέϊδες, ΟρΡῥ᾽ εὰ. ΜδΏρΟΕΥ, ἰϊ. Ρ. 255. Οἰδετ [ἰϊ. 5 οεἰϊεά Ὁ 
Ἐοδβεδηπι. ἰῃ 5 ποῖε5 οἡ Βοοδατγί, πὰ ϑιυὰ. Μεζγχ, " Ποῦ Ηοηὶς ἱπὶ Ὁδάανον ἀες 

ὄνδη,"" ῥνοί, Αν ελεπεείμηρ, 1887, 17. οοἱ. 389-392, 1 ἤἢανε ποὶ βεεῆ. 
τ Όοοπι., 518. Ζ ΘΜ ἀμπελῶνας. ᾧ Ῥοοτη,, 5ι8. 
! Εοτγ οἵδεγ ἐχρδῃδίίοῃϑβ 5εἜ6 ἴῃς δυυῖῃοτ οἰϊεὰ Ὁγ ΒυῊ], (ε5. Δ γν 613, ς.ν. 

4 Ανυϊν,, ΚΙ. 245. ἃ], τείεσ ἴο τη 5 βεῆβε 7εσ. 51; 50 Βυ}]. 
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10-18. Το τυοδαϊηρ ; βιιβοι᾿ 5 στἱ 19. ---10. 272 τουεηΐ ἀστυη 

το τέο τυογιαη απ πιασΐς ὦ γεασί {{6γ4]" ἾΗ δπὰ ἴῃε νεγϑίοῃβ : “27|ς 
“2 αμλεν τυεμί ἄρτυη το διε τυραν (7), απ αἰ ϑανιδομ για ὦ )εαςί, 

ΤῊ ἱπιγοάποίίοη οἵ ἴῃς (Δ ΠῈῚ ἤδσα ἢᾶ5 ἃ ρθουν αὐδυτα εἤξεοῖ; 

Εβρεοία!ν δἴϊεσ (ῃ6 οἴδματι ρῇοβ5, τ γα λέγ (ν.3); 566 οἡ νι δῃά 
ν.δ. --- ̓ ν» :ο ὀγίαξργοονις μδεα 10 40] ΟἹ βυς ἢ οσοαϑίοηβ. ΤῇΘ 
Ὠοῖς ἰ5 τηδηϊεϑιὶγ δα άἀθὰ Ὀδοδιβα τῃ6 οὐδίοτῃ οὗὨ [ἢ6 πδιγαίου᾽ 5 

τἰπη6 ννὰ5 ἀϊβεγεηῖ. ὙΠπε ἀϊβδσεησα 1165 ποὶ ἴῃ πε Ἰεηρίῃ οὗ ἴμε 

{δϑεἰν 65,7 Ὀὰϊ ἴῃ της ἔασι τπδῖ 1 νγγᾶβ ρίνεῃ ὉΥ ἴῃ6 Ὀπάδρτοοιι δὲ 
τῃ6 ποπια οὗ τ6 ὉΠ δ᾽5 ραγθηΐβ, ἰηϑίθδα οὗ ἢϊ5. οὐῃ, ννῃϊοϊ τγᾶ5 

δτορείμεσ Ἐχοθριίοηδὶ. Οὐ ψεἀάϊηρ οὐδίοπιβ 566 ποῖς οἡ ν Ὦ. --- 

11. Απά ἀς μοὶ ψμιεϊγέν ἐογπγαάές, πα “άεν τυεγό τοίὰ ἀΐνε] τῃ 656 
οοτηγαάθβ ψνεσα ΡΠ] 5Επ65 (ν..8), ἀπ ἰοοῖς ἴῃς ρἷδος οἵ τᾷ Κίῃϑ- 
ΤΘη πὰ (πΠδηάϑ οἵ ἴῃς Ὀτπἀδρτοοηι, ῇΟ ἴῃ δὴ οσγαϊπασυ τηδιτίαρα 

σψουὰ ἤᾶνε αἰτεηάἀεα ἢἰπι ἴο ἴῃ6 ὉΠ ε᾽5 ποπια, δηὰ ἴῃεῆςς σοη- 

ἀαςίεα τΠ6 σουρ]δα ἴῃ ἔδενε ρτοςθβϑβίοῃ ἴο ἢΐβ ουβθ. 80 (6 βἴουῃυ 
ΟΥΡΊΠΑΙΪγ τη, ἃ5 6 566 Ἔβρθοίδιὶν ἔτοπι ν. δ, ἤεσα ἴξ 15 οἱεασ {παῖ 
τον ψγοτα ἰην ἰεα ριαϑβῖβ, ποῖ βρβθοίαὶ σοηϑίδ]θ5. ΤὨσουρῇ πιίϑυη- 
ἀετβίδηαϊηρ, ΟΥ ΡοββίΥῪ ἴο τοῆῆονθ οἤδβηςθ, (Π]8 ἢὰ5 ὕξεθὴ 530 

οἰδηρεά {παῖ ([ῃ6 ΡΠ δ Πη65 {Πατηβεῖνεβ βείεος (ἢ 656 σοιηγδάδβ ; 
δηά ἃ τηοῖϊνε ἴοΥ (ἢϊ5 ἀπυβυαὶ σοι ἰ5 ἀϊἰδοονεσεα ἴῃ [ΠΟΙΣ ἀρρσα- 
Βεηβίοη ἴῃαὶ ϑαιηβοη πιϊρῃϊ Ὅ6 ὉΡ ἴο βοὴβ τηϊβοῃϊοῖ. Τῆυβ [85 
δτίβθῃ (6 ῥγεβθηῖ ἰοχί, ἢ οἢ τπη5 ἴῃ ΠΕ: 41:4] τυλεπ ἐλεν ταῖν 
ἀΐνι, ἐλεν Τροξ μγίν ἐοπιγαίές,; 8810 Ναὶ ἃ ἀδηροτουβ- οοκίην 

{]]ονν ἢ ψᾶ5. Μδηγ Οτεεῖκ τηδηυβοσιρίθ, Γαργαβαηίηρ ἃ 510 ΏΕῪ 
ἀϊῆετεηῖ ργοηυποίαιίοη οὗ ἴπεὲ Ηδσρτεν ψοσά, οὐμος “άεν ,αγεά 

λίνι, 86ὲ6. οὔϊ. ῃοῖδ. --- 12. Α53 ἐνειγνβεσε ἰπ ἴῃς ποτὰ, [86 
ψεαάαϊηρ ἐδϑε ιν! 65. ασα δη]νεηθὰ ὉΥ νάτίουβ ρῥ]εαβδηϊσίεβ δηὰ 

ΡΙαγβ οὗ νὶϊ. δ ϑαπίβοῃ ρίνεβ ουΐ τ α]6, ἢ ἃ νᾶροῖ (μαὶ τΠ6 
διυεϑίβ σαηηοῖ ΔΏΒΜΕΙ ἰΐ Ὀείοτε ἴῃ 6 ψεῈΚ 5 ουΐ. --- ΖΓ γοω εαη ἐεῆ 

γι τυλαΐ ἐ ἐσ, ἀμγίπρ ἐδ φεύεη 4)}.5 9 ἐὰε Μεαςί, ὃ αῃὰ ἢηά ἰΐ ουΐ, 

7 «εοἱῇ σίσε γομ, δ᾽. ἴτε νογάβ, σμά βηά ἐΐ οι (γουτβεῖνα5), 
ΝΠ Ι ἢ ἃτὰ ἰδοκίηρ ἴῃ βενεσαὶ σεσθηβίοῃβ οἵ (5, ἃγὲ ἃ ρἷοββ ἴἌκεῃ 
ἔτοῖὰ ν᾽, ἂἃ5 ἴη6 ἱπαρρτγορτίαϊε ροβί[ἴοῃ οὐ ἴῃ6 ψογάβ ἴῃ 3) α]30 

ΦΌΟ τ, 4ππΟ6 ϑανιδοπ τυεπέ ἀοτυα (1α., Ὠοοτη.). 
1 ϑιυά, 

Ζ Ου τίἀἀϊες αἱ [βαϑῖβ, βεῈὲ Βοοπατγί, Αέθγοσοίξοη, ἢ]. ῥ. 382 ἔ,, εἄ, Ἐοδθῆτ. 
ᾧ ΤΒε βενβὴ ἀδγϑ, οἵ, ἄξη. 295 Τοῦ. σσϑϑ; Νν εἰ! βδυβεη, ορ Δ᾽. 1893, Ρ. 442. 
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βῇῆονβ." ὙΤῆδ δυΐμου οὗ ἴῃ6 ρἷοββ ἀδβίγθε ἃ δὴ δχρσεθθ ὈγΟνΪ5Ὸ 
ἃραϊηθὶ δ ἢ υηίδὶσ τηθᾶηβ 85 ἴῃς ἢ 511 Π65 ἴοοκ ἴο ἰδάγῃ [ἴῃς 
βεοτζεῖ. --- ΖΖἐγήν πε ἄμε τυγαῤῥενς ἀραὶ ἠλϊγέν γραία ἄγεσεες} πὲ 
ἴον δδοὴ οὗ [6 σοτησαάθβ. Τῆδ ᾿ἰἤθη ΓΑΡΡΕΙΒ ([5. 32 Ρτον. 3135) 

ΜΈΓ ποῖ υπηἀετραγπιθηῖβ,1 Ὀὰϊ τεοϊδηρι Αγ Ρίθοαβ οἵ ἔπε, {Πϊπ, 

δηά τποσείοσε Ἵοβίϊυ, ᾿πθη βιυῆ, ψ ῃϊο ἢ πιρῃϊ 6 ΟΤΏ 85 δὴ οὐεσ 
Βαιταθηῖ ονὸσ (πῈ οἴμεγ ἄγεββ, ΟΓΥ ἃ5 ἃ πίρῃϊ- ὙΤΆΡΡΕΙ ὑροη ἴδε 

πακεά Ὀοάν ; ᾧ 566 ποίς. --- Οὐσία ἐἀγεςεές ἀρρᾶτεὶ ψῃϊ ἢ τγὰ5 Όσῃ 

ΟΠ ἔδϑίϊναὶ οὐ σεσθιηοηΐαὶ οοςαϑίοηβ, ἰπϑίεδά οἵ ἴῃ 6 δνοιγ- αν 

ταϊταθηὶ (ν.}5}9 σδη. 4532 Κι. 55).---18. ΠῚ ἸΠΕΥ ἅτε ὕπαρ ]ε ἴοὸ 
δυε85 ἴῃς τ ἀα]ε, {ΠΥ 58.411 ρᾶύ ἰῃς6 βϑᾶπη8 ψᾶρθσ. ὙΠΕΥ δοςερὶ (ἢ 6 

ςοηάϊιίοηβ : Φοῤοωμά 4ὰ»ν γέααἶσ, απα ἐξέ ᾿ς ἀεαν {{3---14, Ομ 
9 4“24ὲ σαί εἄγιθ τογρισίδέηρ το ταί, σπαὶ ομ οὗ {ἠ6 τὐνοηρ ξαμιό 

σογισίδίηρ “τυεει  ἴῃ6 δάϊεοϊίϊνεβ ἰῃ ἰἢ6 ϑ6οοηα τρθιΏ ΕΓ ΓΘ 
ἀεβοηρεννε ἐριΠεῖβ, τοϑρεοιίνεϊγ, οὗ ἴμ6 συ θβιδηϊίνεβ ἴῃ (ἢς ἢγθῖ, 

ΜΠΙΟΝ ΠΟΥ τερίδος ἴῃ ροείϊς ρδγδὶ οἰ ϊδτη. [1 ἰδ ὉΠΗΘΟΘΒΒΆΤΥ, 
τπεγείοσθ, ἴο ἘΥ ἴο πηᾶκα οὐἱ ἃ ρεγίεοϊς δη 6515 Ὀεΐσεεη [ἢ 6 
δα]εςῖῖνεβ ἱπάθρεπάθηιγ ; 8. ἴἤδτα ἰ5 ἰη σαὶ γ Ὀὰϊ ομα ΔηςΠ6515, 

ποῖ ἴνο. --- 7Ζζ4» εομἐ πού ἐεὦ “ἦε γἹάα 6} ἴϊ ννα5, ἴῃ ἵστα, ἃ νοῦν δὰ 
τ ἀἀ]ς, δηὰ αυϊίς Ἰῃβοϊυα 6 ψὶτῃουϊ ἃ Κπον]θάρε οὗ [6 δοοϊάἀεηίαὶ 
εἰγουτηδίδηος νι οἢ ϑυρρεδιεά 11. Τῆς (ΟἸονίηρ ἀδίεβ ἂγὲ ενὶ- 
ἄδην ποῖ ἰῃ ογάθσ. Ασοογάϊηρ ἴο 39, ἴπενῪ σουἹὰ ποῖ τηᾶκε ουὐἵ 

τῆς τίἀα]ε ἴοσ δάγες ἄδγβ, ἀηὰ οἡ ἴῃς “εφεμ τὰ ἀΑΥ Δρρεαϊεὰ ἴο 

Θατηβοη᾽ 5 ὑτἀ6 ἴο ἰδάσῃ ἴῃ6 Δῆϑοσ ἴοσ {ῃεῖ.} (ὅ 4 δπὰ ὁ. μᾶνα 
ἴῃ ν. δ, τῆς Μρωγίὰ ἄδγ, Ἰηϑιεδά οὗ ἴῃς βανθηίῃ, ἢ ἢ ἄρτθθβ ὈεῖίαΣ 

σι ν. 95. Τι ἀοε5 ποῖ ἀρρεᾶγ, μβονενεσ, ψὮγ ΤΠΕῪ μου] ρῖνε ἃρ 
ἴῃ τῃ6 πιά]ς οὗ της ψεεῖκ. [Ὁ ἰδ τῆογθ ργοῦ Ὁ ]8 ἴπαὶ [Π6 ΕἾΤΟΥ 

Ἰἴε5. ἰπ τῃ6 οἴμοσ πυπηθεσ, δηά τπᾶὶ ἴῃ ν." ψὰὲ μου] ταβίοτα, 307 

οἷχ ὅἀγε.1Ὶ ὙὍΠα βἴοιυ ψουἹά τπϑὴ στὰη παίυγαϊΥ: ΤΉΕΥ οπάρεὶϊ 
τῃεῖσ Ὀγαίῃβ ἴῃ ναΐῃ ἔοσ ἰχ ἀδγξ; οὐ ἴῃς βενθηίῃ δηά ἰαϑί ἄδγυ, ἴῃ 

ἀεθραὶγ οὗ {με βοϊυϊίοη, ἵΠΕΥ ΕΥ̓ ϑατηβοη 5 νἱθ. ΤΠεὶγ νεπειηθηςσα 

ἴῃ ν.}5 15. θεῖο τιοϊνεά 1 τ[ῃ6 πὲ 15 ταρί αὶγ ἀτανίηρ ἴο ἃ οἷοβε 
τῆδῃ ἱΓ (μεν δἀάτγεββεα {Ππδϑγλβεῖνοβ ἴοὸ ΠΟΙ βθνεσαὶ ἀδγβ 5ΟΟΏΘῚ. Α 

Φ 8:3., Ποοζγῃ. ΤΊ ΛΗ, ΟΙεν., ϑοβγοεάοσγ, 6ε5., ΜΝ. 55., δὶ. 
ζ Ταϊπιυά, ΑὈυϊν., Ταποῆ., ΚΙ., αἱ. ᾧ Βοοδατί, ἃ]. 

 Εα., Κὶ., Α ὕγτα, Ψαιϊδο!., αἱ, υηἀδετείδπα ἴῃς βενεηῖῃ ἀδγ οὗ ἴῃς νγεεκ (Θδὺ- 
ὈαῖὮ), νυ ἢ ννᾶ5 ἴπε ἰουτίἢ ἀδγ οὗ ἴπε {εδϑὶ, 4 ΘΙ, ἄρστεεβ νυν ἢ Ἀ. 46 80 Βα, 

Ἡ Τῆε Ηεῦγεν ννογάϑ ἔου “άγές ἀπὰ “ἐς αἰ εν ΟὨΪΥ ἰῃ ομα σοῃδοηδῃῖ. 
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δον αἰ βου ταεεῖβ 5, μοινενεσ, ἰῃ ν., ψἤετα γε τεδὰ ἴπδὶ ἴῃς 

νοϊηδῃ ψαρὶ ὑροὴ δἰπὶ ἴΠ6 ψῇο]ε βενθὴ ἀαγς ἴμαῖ {πεν δά ἴῃς 
[εἀϑῖ ; Δῃά οὐ ἴῃς βενεηῖῃ ἄγ, {ἰγθὰ οἵ ἤθσ ἰποθβϑδηῖ ὑλερεγίηρ, 
6 γᾶνε ἰῃ, δηά τοἱά ἤδγ ἴῃ δῆϑνγασ. [{{ἰὴ6 σοπιρδηΐοῃβ ἢγβι 
Δρρεδϊδὰ ἴο ἤδὸγ οἡ ἴμε “ερεμ δὰ ἄδγ (ν.} 3η), οὐ Ἔνθ οὔ ἴῃ6 
,ρωρὰ ἄδγ ((632), δ᾿ νδερίηρ βθεῖὴβ ἴο Ὀερίῃ ῥσεπιαϊυσε! Υ οα 
τῆς ἤτθι ἀδγ." ϑοῖιθ σοτητηδηίϊδίοιβ οχρίδίη ἴῃαΐ 5ῆ6 δὰ ἰεαβθὰ 
Ηίπι ἕοσ ἴῃς ἢγβθὶ δἰχ ἀδὺβ τρθσαὶν ουΐ οὗ ΠΟΙ ον ΟυΓΟΒΙγ, δηὰ 

ἴῃδϊ οἡ ἴα βενθηϊῇ ΠΟΥ ἱπῃρογί!} Ὑ τγὰ5 τεἀου δ] Ὁγ τς τἢγεδῖβ 

οἵ Βεῖ οουῃίτγπιεη. [ [Π]5 μα Ὀδθη (ἢς πιοδηίΐηρ οἵ ἴῃς ντίίοσ, 
τῇς οτγάοσ οἵ τῆς παιταῖϊνε οὐ ἴῃς οοῃβίγυοτίοη οὗ ν.1 5 ψουἹά ἴῃ 41} 

ῬτοΟΡΔΌΪ ΠΥ πᾶνε Ὀδθη αἰβεγθηΐ ; 85 ἴξ 5, ῃοϊμίηρ οἵ ἴῃς Κκίπὰ 18 

ἱπιϊτηαιοα ἴῃ 186 ἴοχὶ. Ὑμδ ἀαῖοβ ἴῃ ν.}" }δ τὰ τποσοίοσε, θνθῇ 

δῇεσ τΠεῖγ ἰηΐογηαὶ Τςοπίτγδαϊοιϊίοη ἰ5 τεσαονεὰ Ὁγ ἰῃ6 οτηδηάδιϊοη 

οἶχ, ἱττθοοῃο Ὁ] 6 ἢ τποβα ἰὴ ν."; οὔὲ οὔ ἴῃ 6 οἴδοσ τηυδὶ θ6 

ἰηϊοτροϊαϊιεά, Τῆς ψοσάϑβ ἴῃ ν." ἀο ποὶ τεδὰ || ἃ ρίοββ, ἀηὰ [86 
τοιηοναὶ οὗ τ δπὶ ἰεᾶνθβ ἃ σαῖῃοῦ ανοναγά βεηΐθηςα ; ἴἢ6 ΟΠ 55 0 

οὗ ἴῃ πυμλθοτῖβ ἴῃ ν."" δηὰ ν.ἰδ, ου ἴθ σοηίΓΑΤΥ, τὰκ πὸ ὕγεαῖ, 

δηὰ ϑιδάβ τὶρῃογ τεὐεοῖβ με. Ασοοτγάϊηρ ἴο ἴῃ6 οτρίηδὶ βἴοσγ, 

1ῃ6η, [6 ΡΠ 5ε 65 ργᾶνα ἃρ ἴῃς τι ἀ]6 τρις ἀὐσαν, τη Κίηρ ἰξ δῇ 

ΘΑΒΙΕΙ Δηα ΒΌΓΕΙ ὙΑΥ (0 Μη ἴἢ 6 ῬΑΡΟΥ, ἴο ἰθάσῃ ἴῃ6 ΔηϑΕΣ ἔγομτα 

ϑαγηβοῃ ἢἰπη56 1} τῃγουρῇ {πεῖν σουπίγγννοσηδη. ΕῸΥ δἷχ ἀδγβ ἢ ἰ5 
οράυτγαϊς ἴο ΠΟΥ ρεγβυδϑίοηβ δηὰ ἰθᾶσβ, Ὀυϊ δὲ ἰδϑὶ οδὴ ὉθΑγ 1ἴ ΠῸ 

Ἰοῆρψες δηᾶ αἰἴβοϊοβεβ ἴμ6 βεοεῖ. Τῇ ἱητεσροϊαϊίοη ἴῃ ν.}" 15 τηδ 
δανα Ὀδθη ἀυδ ἴο ἴῃ6 ἔδα]ηρ ἴμαι ἴῃ 6 ῬΠ]]5τΠ65 ννου]ά ἠοῖ ρῖνε ἃρ 
80 Θαϑίϊγ. --- 15. Τῆς ΡὨ δι η65 βεῖ ϑαπιβοηβ ὑγίἀθα ἴὸ ἀΐβοονεῦ 
διἷ5. βεοσεῖ. -- ϑερῖ τὰν ἀμοδαηα τοὅ. --- Απά νιαξό ἀέρι ἐσ τς 

446 γα} τλαῖκα πὶ Ὀδῖγαν Ὠἰτηβο Γ τῆσουρἢ ἴἢ ες ἴο 115. --- 26:7 τῦό 
ὀμγη ἴἦεε, ὅδ. τ, οἵ, τὶ τ Κὶ. τ6}8, --- 2,4 γοῖς ἐπυϊί τς ἀΐλον 
το Ἰνιῤουεγίεἢ μ5 2] 866 οτίῖ. ποῖβ. 

10. Τῆς οτὶρίηαὶ τεχὶ τεαὰ : “.) ΠγΙΦῸ ὉΦ ΦΚῸὴ ΠΤ ΝΠ ὃκ σὸν τι, --τ 11. ὅπ 

ὙΔῚΝ ὉΓῚΝ 2] τοήτη ἕλεν σατὺ λένε, “ες. ἴῃς Τἰπιπαῖμϊῖς νεάάϊηρ ρυεβὶβ (ἐσὲ ἐγ Ὁ 

εἶνες ἰοεὶ ἐϊέμς υἱάτσεορ οι, Ἔ,}; ἴῃς βυθ)εςῖ 15, δονγενεσ, ποῖ αἱ μβαπὰ ἱπ ἴδε 

ςοηΐεχ. ΠΣ 38) ἄρτος ΘΒ Ψ' ΘΟ, νΗ1|6 ΘΑΡΥΜΝΟ ες αὶ ἢδνε ἐν τῷ φοβεῖσθαι 
αὐτοὺς (5υὺ οδεϊ. 5) αὐτόν τ-- ὈσΝΣ; Σᾧ οἵ. ΕἸ. 705., διὰ δέος τῆς ἰσχύος τοῦ 

νεανίσκου. ΤὨς εαϊΐοτ Ψῃο ἱπιγοαυςεα ἴπεβε σγογὰβ ργορδῦϊυ γγοῖς ὈΛΊΝ 2; 

4 Βαϑηΐ 5 Ἔεχρίδηδίίοη ἰβ, ἰῃαὶ 58ὴῆς ψερὶ ἴῃς τετηδίηάεν οἵ ϑσενδὴ ἀδυϑ, νἱξζ., ἴτγοπι 

τῆς ἰουπἢ ο. 1 ϑ.ῆπι,, Κε., ΒΕ. 1 Οἱ αἰεο ΦΙ, 
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ΓΝ 2," ΜΠΙΟΝ ἰδ ΠαγαΪγ ἃ παΐαγαὶ ἐχργεββίου ἱπ [ἢ 8 σοπηοχίομ, 5 τηεδηξ ἴὸ 

Ῥε πιοσα ἐχρ ἰοϊξ, ---- ἸΠΡ.}} (Ὡς ἴεχὶ ἰ5 ἴο Ὀς εἐπῃεπάεά, ποῖ ΌΥ δυρρὶ γίπρ ἴῃς βυὉ- 
[εοὐ δφῦρ (Ποοτη3.), Ὀυϊ ΌΥ τεδάϊηρ πρν), 247. (ϑϑιηβοῃ) ἑσοξ, ἃις. --- 12, οὐφὸθ 

Ὁ.)»10] (πε 1.0 νγ85 ἃ ἔπε 5ἰυῇ, οἵ ἀοπηεδίῖς πιαπυίδοϊατε (Ρτον. 3136), δὴ αὐιῖοῖς 

οἵ Ἰυχυγν (15. 322). Τῆς Ταϊπιυὰ πιεπίϊοηβ νατίουβ 0565 ἴο ΨΠΙΟΝ ἰΐ νὰ ραῖ; 

85 ἃ οὐτίαίη (27. γόνα, ἢ. 4, ὅεγ. ϑοία, [οἷ. 245), ψταρρεῖ (Δήεραεᾶ., 375), 
βου (ε». Αἰδαῖσε, ἰχ. [οἱ. 320). 2, Αἰδαῖνε, χχὶν. 1.3, ἐπαπιεγαῖεβ ἴσας νατὶ- 

εἴϊε5; 5εε [νγ, ΔΙΑ ΜΖ 6. ̓ ϊ. Ρ. 480. ΑἸ} τ1πε86 υ8ὲ8 βιρροβε (Ὠδὶ ἰζνν858 ἃ βῃεεῖ 
οἵ ςοπβίἀετγαῦὶς 5126. 850 ἰΐ 18 ἱπίεγργεῖεὰ Ὁγ Αραΐν., Τάποι., ΚΙ., ϑαδά. οἡ 

15. 333, ΤΌΜΙοΝ., αἱ. ὅ8ὲεςε ϑοβγοεάεσ, 2 υεμς πεέδογμηε, Ὁ. 339-361; 

Ἡαείπιαπη, “ εόν δεν, ᾿ϊ. Ρ. 346 ἴ.---14, 16. ΤῊς οτἱρίπαὶ ἰεχὶ ἀπὰ {πε ἢτγβὶ 
ίοττι οὗ ἴῃς ρίοββ βεεῖ ἴο ᾶνε ὈξῈπ: ΌΝ)2 0) : Ὁ Ὁ) ΓΦΦ) ΠΌΤ ὍΝ 752) ΝῸῚ 
ἊΝ ἸΦῸΦ ΓΙΦΊΣ ὙΌΜῪ ΟΡ 2 ΦΠ. τ--τ ἼΦΙ'κ Τκ Ὧ0] ὀφρεεῖδε, 2 5. 325 1 Κὶ, 2230.31. 5 
ἃς. τυ 55] ἱπί. Καὶ (ΚΙ., Κδ. ἱ. Ρ. 412). ΤΕ υϑυδὶ ἰπί, ἰδ πϑῦν Ρεσμαρβ 
τῆς ἰπΐ. τὴν νγαὰβ ὑβεὰ ἔον αἰβεϊποιίοπ ἴῃ ἴῃς 56 πβε "τεάυος ἴο ρονετίγ, ςἴ. ΝΊΡΆ. 

ΦΣ “δε τεἀυςοὰ ἴο Ῥονετίγ. Οὐπίαπιϊπαίίομ οἵ εἰ χζηϊβοαϊίου ᾿πσουρὴ οοπίιβίοη 

ΨΠμ ν “ΡΟΟτ᾽ ΤΩΔΥ Ὀς βυδρεοῖςά. ̓  « ϑοιὴα ςορίεβ Ββανὲ ὑϑοπ ΟΜΙΟΝ. οἵ. 
ΚΙ. Οὐνῖναι, δηὰ 2ε5.5.ν.); οἴβετβ, ἴο Ἄἐχοϊμάς (15, δα (εε᾿ Νουζί).Ὁ --- κπ 5] 

ἴδε αἰϊετπδῖῖνς, ον μοί, ἰ8 μὴ Ὅν, ποῖ νϑπ, δπὰ ψουϊά, ΜῊΝ Ἰ σοττεοιὶν ἐχργεββεά, 

Ὀς ουΐ οἵ ρίαος Βετε. Ἐεδὰ ὕτη Αὐῤέδγ, Σ ἡ ΒΙο ἢ 15 ἰουπά ἱπ βοῖῆε Ηεῦτσ. 

τλληυβοτὶρί8 πὰ ἰ5 βυρροτιεὰ Ὁγ ὅ. ὅ8:ε Βτιυῃδ, τη ΕἸΟΒΒογη 5 Α2ρενἐογέεερε, 
ΧΙ, Ρ. 70; Ὡς Ἀοβϑὶ, Βδεσ. 

16. 516 τεᾶϑ65 πἰπὶ ἀν ὈΥ ἀδγ ἴο 16} μεσ τῃς τι ἀἀ]α. ---- 5σγε- 
σογὶς τοῦ αππογεδ ἀένε ὧν τὐεφοῤῖηρ} νγὰβ Ὀυγάδηβοπηα ἴο Ἀΐτη ; 
Να. τ1ἰδ οὗ, 6εη. 455. -- Ζάοι οπέν λαίκεί »ις, αηα {ρε: ποί ἐρυε γιέ 
α' “ἡ 5 ῥγοίεββίοῃβ οὗ ἴονε ἃτὲ δε]ϊεὰ Ὀγ δἰ σοπάυςί, ΜὨϊοῃ 
Ῥήονεβ ἴπε ορροβῖίθβ: (ο-οσάϊηδίίοη οὗ δῇηιγηγαϊΐνα δηα περαῖίνα 

ἴοσ επηρμαϑὶβ. Ης στερ]ϊεβ ἴο παῖ σεργοδοῃαβ πὶ ἢ6 δδ5 ποῖ Ἔνθ 
το! ἢἰϑ οννὰ ραγθηῖβ ; ἴπδὶ ἢς ἄοεϑ ποῖ ἀΐβοϊίοβε ἴῃς τὶ 4]6 ἴο μετ 
ἰ5 τποσγείοστα πο ῥτοοῦ οὗ ἴδοκ οἵ ἴονε οὐ οοπῆάεηῃσε. --- 17. 516 
ἕδνα Ὠἰπὶ ΠΟ σοϑὶ ἔγοπὶ ΠΕῚ ἴθᾶτβ δηα ἐπηροσίι 1165 411 ἴῃ 6 βθνθῃ 
ἄδγβ ἴμᾶὶ {πεν Κερὶ (ῃς ἔεαϑβι (ν..3), ἀπ|}] οἡ τῇς Ἰαϑδὶ ἀδὺῪ 6 ρᾶνῈ 
ἴῃ, δηά ἰοϊὰ Πετζ. ὃ ---- ϑεεαμδε τὴς δεσίεεαά ἀΐηι] τ6'δ; ῥγεβββὰ ἢΐτὰ 
ΒΑΓΩΕΙ δηὰ μαγάεσ. 8816 δὲ οὔςβ οοτημηηϊοαϊθα ἴῃ6 βθογεῖ ἴο ἢΕΓ 

ςουπηίσυπιθῃ. ---- 18. ΤῊΣ ΤΙπιηδίμ 65 ψψαῖτοα {Π] ἴῃς ἰαδὲ τηοτηθηῖ, 
ἴο Πεϊρῃίεη τπεῖσ {τα πρη δηα ἢἰβ ἀϊβοοπιβίυτα. --- Ομ τὰς σευερὰ 
αν, ὀεογε ἀξ τυεηί ἐπίο “6 ὀγίἀφ- ἐλαηιόενγ) αἱ αἰρμῖ. 850 ϑῖδάες 

4 Βε. νου]ά τεδὰ Ὁ5.Ν 5, οἴ, 2 5. 311. 
ἘΒδεγ ἢδβ... ἰῃ ἢϊβ5 ἱεχὶ, -- ἰπ ἴῃς ἀρραγαῖυβ. 
Σ διυά,, 5ι4., αἱ. ᾧ ϑες οἱ νυ, 
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ψ [ἢ ταυσἢ το ΑΙ ΠΠὙ σοπ)δοΐαγεβ ; οἵ, 15}. ὙὍῆε ἰεχῖ, ρα ποσα ν 
ἱπιεγργείθά, ὀφίογε “λε τωπ σοί, Τ ἰβ ἁῃὶητ Πρ] 016. 866 οἡ ν.Ὁ δηὰ 

επϊ. ποῖθ. Ηδ 8665 ον δε ἢᾶ5 Ὀεεὴ αἀυρεά. --- ΚΓ γοι ἀαα ποί 
2ιοευεά τούδὰ νιν Λείγεγ, γοι τυοι μά πο ἄαυε γρμμαῖ ομ μῖν γἱ 476] 
564 1Θρ εἰτηαῖς τπεᾶη8. Τῆα τἤγτηα οἵ ἴῃς οτρίπαὶ οδηποῖ ψε]]} 

6 ᾿πηϊταιϊεα ἴῃ ἘΠρ] 5}. --- 19. [πη ἃ ἴωτγ, ν ῃϊοἢ 15 ποῖ ΤΉΕΓΘΙΥ ΔΏΡΘΓ 
δῖ ἴῃς ἀεοεριίοη ὑμαὶ μᾶ5 Ὀδθη ῥγαςιβθα οὐ ἢΐπι, Ὀὰϊ Δη δοςαβ5 οὗ 

ἴῃ ροβϑεβϑϑίοη ἴο Μηϊοη 6 ἰ5 δ} ]εοὶ (135 1.45), ἢ6 τυβῆθβ ἀυαΥ 

(τοπὶ ἴῃς ἔεαϑὶ δπα ἢϊ5 Ὀτίάς. --- 79 4:ἀκείσπ) ἴῃς οἰτγ οὐἩ Αϑῃκείοῃ 

ΜὰᾺ5 ΟἹ [ἢ 5βεδοοδϑὶ δεΐψεεη Οζα δηᾶὰ Αβῃάδοά; ᾧ ἃ ἵἴνο ἀδγϑ᾽ 
Ἶουγηον ποτ Τἰπηπαῖἢ δογοϑθ ἴῃ6 ψῃοὶς Ὀτγεδάτῃ οἵ Ῥῃ]ϑιϊα. 80 
τεπιοῖς ἃ ρίαοε, δηά ἃ ἰαγρε ἐογιβεα οἱἵγ ")εβίεβϑ, μαγάϊγ ἄρτβεβ 
ἢ τῆς ροησγαὶ ᾿πηργοϑϑίοη ψγὸ τεσοῖνα ἔσο ἴῃς οοηϊοχῖί, ἴῃαὶ 

Θαιηβοη τυβῃεα οΠ ἴτοπὶ [6 ἴδαϑὶ ἰῇ ἃ σάρε, βυγρτίϑοα βοϊης 

πεῖρῃθουτίηρ ΡΠ] 5ῃης ν]]ᾶρα δηα 5]ενν ἴῃς ἱπῃ δ Δηϊ5, τεϊυγηθά 
ἴο Τιπημαίῃ ἢ τῇς 5ροὶ], ραϊά 8 ψψΑΡΈΓ, ἀηα σγᾶβ ΑΌΑΥ ἴο ἢΐβ 

(Δι μοτ9 Ὠοπηα Ὀδίοσε [6 εἰ ψὰβ ονεσ. Νον, ἴβεγε ἰς Α ΚὨϊγθει 

᾿Αϑαδίπη {π||6 τότε ἴδῃ δὴ ποὺγ βουτῃ οἵ Τἰπιπδίῃ, ὃ ἀπά 1{ τῃ6 

Βαϊγνοσβα ψεῖα ρεηυΐηθ, να 5ῃου ἃ Ὀε 5ἰτοηρὶν ἱπο!ποὰ το τὨϊηΚ 

τῆαῖ ἴπ τ[ῆ6 οΥρίπδὶ βίου τη ϊ5, δηὰ ποῖ Αϑκείοῃ οἡ ἴπε οοδϑί, ννὰϑ 

186 5οθῆς οἵ ϑαπηβοηβ Ἔχρίοίϊϊ. γνε πϑεὰ ποῖ, ἰῃ ϑιοἢ ἃ ῃδγγαίίνο, 
πἰςοῖγ νεῖρῃ (6 ρῥγ θα ὈΠ Π|65 οὐ ἢἰ5 ἤπάϊηρ δπιοὴσ (ῃς 50ρο]] 
ΡΓΘΟΙβεὶν τἢε ἀγιῖο]εβ ἢ6 μαά νδρεταά. [ - δῖδάς ἢδ5 ρίνεη ροοά 
τϑᾶβοῃ, πονενοσ, ἴοσ τοραγάϊηρ [Π6 δητίῖγε ἢα]ΐσνοσβα ἃ5 δὴ δα ἀϊτίοῃ 

ἴο τῇς πατγαῖϊνε, τάς ὉΥ δὴ βὐϊῖου ψῇο ἰῃπουρῆς ἴτ ἀμνόσίῃν οὗ 
ΘΑπΠΊΘΟη ἴο ΤΠ ΑΑΥ ἱ μους Ῥαγηρ ἴῃ 6 ναρεῦ ἡ ῃΪοἢ δ Πδά Ἰοϑβῖ, 

Ἔνθ τῃουρὴ ἴῃς ἢ σε π65 μα ννοη υὑπίαιτγ. [ἢ τῃ6 οτρίπαὶ 
βίοσυ, ν. "δ (ο]]Ἱονγεά ἱπητηβαϊαῖθὶν ἀροη ν. 5; ϑαπηβοῃ, ἴῃ ἃ ραϑβϑβίοῃ, 

τεϊυγηθα ἴο Ὠἰβ (Δ μετ᾽ ἤουβα. Ὑπαῖ ν. ἡ 1 βεσοηάδτυ 5 δνϊάθηϊ 
το (ἢς ἔδει ται (ἢ 5ἰδυρῃίεσ οἵ ἴπ6 ἢ] βιπ65 δὲ Αϑῃκοίοη 85 

ὯΟ σΟΠΒΘα ΘΉ(65 ἴῃ ἴῃα 5ἴοτγ, ἴῃ ΜΏΪΟἢ δνογυιῃηρ οἶδα ἰβ 580 οἰοβεὶν 
Κηϊτ ἰῃ τῃ6 πεχιιβ οἵ οαυβε δῃά οἤεοι.  !ΓΓΠε5Ὲ οοηῃδίἀεγαίίοηϑ, 

Φ ΖΑΤΜ,. ἱν. 1884, Ρ. 253 “᾿; ἴδε οοπ)εοίατε ἰ5 δοοερίεά Ὦγ Βυ., ΚαυϊΣϑος, 
Ῥοοτγηβ, ταῖς. 1 8ες 2482, 5.ν. ᾧ ΣΨΨΡ, Μεπιοῖρν:, ἰιϊ. Ὁ. 1ο7. 

᾿ Τῆς Ἔχρ᾽δπδίίοη νυ ἢ νου ἐνδάς {15 αἰ ἤσαϊγ Ὁγ σαρροΞὶπρ ἴῃαὶ ϑαπιβοη 
τάς ἴῃς ταϊὰ οὐ Αϑῃκείοη ἴο γεϊπιθαγϑε ἢΪπηβο] ἕοσ ἴῃς ἐχρεῆβε Ὠς μαὰ Ὀδδη αἵ ἰῃ 
δεν 41} (ῃεβ86 οἱοίῃεβ (Βε.) 15 ποτε ἱηρεηίουβ ἴδῃ ρ]δυϑὶ]ς. 

4“ ΖΑΤΥ͂Ν. ἰν. 1884, Ρ. 254 1.; οἵ, Ποοτη, ΖΑ. 7., 1894, Ρ. 15 ἔ, 
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Θβρεοία!γ ἴῃ 6 Αβῖ, βεθῖω ἴο τὴς ἀδοϊϑίνα. --- Η72 τοῦς ἀπρῦν, σπᾶ 
τὐεη} με 10 λὲς “αϑδονς λοις] ΔΉτΥ αἱ ἴῃ6 ΨΥ ἴῃ ψῃϊ ἢ πὰ δὰ 
Ὀδοη ἱγεδῖθα ὉΥ͂ 5 σοτηραηίοῃβ, δηὰ δβρθοίδ!ν δἱ ἴ(ῃε Ροτῆαγ οἵ 
δὶ5 ψιῖΐδ, νον 6 ταβεηῖβ ΟΥ̓ ἀεδεγιίηρ ἢεσ. ϑίδάε ἰηΐετβ ἔτοτα 

ν. 5, ὀεΐργε ἀξ ἐπέεγε ἐλε ὀγίδ- ἐλανιόεν, τὶ ἴῃ τηδιτίαρε ῃδὰ ποὶ 

Ὀδδθη οοηϑυϊητηδῖοα. ἢ ὙΠΕΥ Ποῖα Ὀδοῖΐκ, 85 μὰ5 Ὀδθη 5δἷά, ἴο τῇ 8 
Ιαϑὶ τιοπηθηῖ, δηὰ ᾿υ8ὲ ἃ5 ἢ6 γγὰβ οἡ ἴῃ ροϊηϊ οἵ εδηζεπηρ {μὲ 
Πμδαθοσ, ἴΠΕΥ ρῖνε ἴΠΘῚΓ δῆθνοι : ἔλαί ἐς φιυέελεν ἠἦαη ἀσηέν, 
ἀπά τυλαΐ ἐς ἥεγεογ σπ α ἤομ Τηβίδηιν βεείηρ τὨγουρῃ [Πα 

Ῥίοι δηὰ υργαϊἀϊηρ ἴμετὰ ἕοσ 1ἴ, ἢῈ στυβῆθβ οὐ οὗ ἴῃ6 πουβςε, δπὰ 
ΔΥΑΥ ἴο Ζοταῆ. [ἡ ἴἢπ5 τηοοκίηρ Ποῖ ἢ ἰηῆϊοϊο οἡ ἢεσ ἴῃῈ Καθη- 
αϑὶ ἀΐϑργαςς, δηὰ τηδάθ ΠΕ δηὰ ἢεδσ (ἈΠΪΥ ἃ Ἰδυρῃϊηρ-ϑίοοκ. Τὸ 
τερδίσ 1ῃ15 ἀΐβρτασθ, μεὲῖ (ΔΙ ΠΕῈῚ δὶ οὔσας ρᾶνα ἤΕῚ ἰπῖο (ἢ 6 ἀΥπι5 οὗ 

τῇς παράνυμφος, ἀπά [πε ἰπιειτυρίεά ψεάάϊηρ νγὰ5 σομαρ]είεα. -- 
20. 70 λὲς εογιγαιίφ τὐλο ἀσαῖ ὄεεπ λἷς ὀεεί νιαῃ] ἴο ἴῃς οης οἵ ἴῃς 
τηϊτῖνγ “ σοτηγδάθβ" ψῇο πδὰ Ὀογης ἴῃς μαζὶ οἵ ἰῃ6 φίλος τοῦ 

νυμφίου (Τοπιη 35). 
16. ΓΜ) ΡᾺ] σἡ γοῖρ ἀο ἐς λαίε νεδ; δὲς ποῖεβ οὐ 33 1183, --- ἸῺΝ 5] 

εχοϊαπιαΐοσυ ηυεβίίοη οὗ βυγρτῖβε ἀπὰ σεργοδοι, ςΐ, 99 1138,.--- 17, ΡΥ] ἀϑυδ}}ν 
ἢ Ὁ Ῥετβ.; ᾿ξ. “πιά ἴϊ βἴγαϊ: ἔος βοπὶς οπε, τεάπος Ὠΐπι ἴο βίγαϊ 8, εχίγεπιϊ- 

τἰε5. Οὐ ἱπναβίοῃ δπὰ β8ίερε, Ὠι. 2855. δδ. δ Ἰς, 205. 7 7ετγ, 195. ΜΈ ἀος., [ο0Ὁ 3218 

(οὗ ἵππεῖ οοηβίγαϊ ηἴ). --- 18. πθσμΠ Ν2) Ὁ53] ΘΞΡΟ ὀείογε τΔε τωρ σοί, [οἱ- 
Ἰονγεὰ ὉΥ 5ιυι:ϑιδπ αὶ] ν 41} [πε σοπῃ. ΤῊς ἔοττη ΠΟ Π 5 ἐχρ]αἰπεὰ 85 Ἰοςαῖϊνα 
δοουϑ.; ἴδε 5ἰρσπίβοδποε οἵ [με οα5ε 5 βιρροβεὰ ἴο ὃς ἐοτγροϊίεπ (οἴ. ΠΡῸΣ ν.δ). 

Βυῖ Ὀπη “5ιπ᾿ ἰ5 ἃ ταγε ψοζὰ (70 Ὁ 9Ἷ 15. 1918, βεεὲ οὐ 7υἀ. 186), νὩΪο ἢ ̓ῃῃς 

Βῃου]ὰ ποῖ εἐχρεοῖ ἴο βπὰ ἱπ οἷὰ ργοβε ἱπδίεδα οἵ ΦΌΨΦ, ἀπά ἴδε δϑβϑυπιρίίοῃ 
ἴδιαι [πε Ἰοσαῖίνε 15 υϑεὰ 85 ἃ ποτηϊπαῖϊνε 15 πο 1688 ἱπηργοῦδῦ]6. ΤὨε οα8ε οὗ 
ὩΓΩΣΌΣ νι ἰ5. εὐιίτεὶν ἀϊβετγεηῖ (8εε ἴπεγε), ἀπά ἴπε ἰπβίδηςεβ ἴῃ ἰδῖε ρος 

σβετε ἴῃς επαάΐϊηρ ἃ 15 ἀπε ἰο ἴπε 5ιγίνίηρ δἴϊεσ πιογε βοπόσουβ [ὈΥΠῚ8, οὐ 
ὈΙυπάετίηρ δυο μαΐβη,, ἀο ποῖ τππᾶκε {πε οσουγτεπος οὗἉ [πε ἔοτπι ἤετε ΔῺΥ εδϑίεσ 

ἴο εχρ αίῃ. ϑδίδάὰς᾽5 ἐπιεπάδιίοῃ, "ΤΠ (151), ἰβ οπς οἵ ἴποβε σοπιραγαῖίνεν 
τᾶτε σοπ)εοΐυγεβ ννὩ] ἢ ἀγα 56] -ενϊάεηὶ ἤδη πος ἴΠεΥ Βανε Ὀεθη ἢϊ ἀροη. --- 
γῦ»9 Ὀσφηπ ΝὉ}}] ( εἰ μὴ κατεδαμάσατε τὴν δάμαλίν μου, ξ ῥτοΡΑθ]γ ἴοτ ἴῃς 
88 κε οἵ ἴπε ραγοποπιδϑῖδ. ὃ ---- 20. Ὁ πρ Ἔκ Ὑπ» 50] ἴδε νεγῦ (οηἱγ Πετε) 15 

ΔΡΡΑΓΕΠΓΙΥ ἀεποχηϊπαῖῖνε ἔγοπι μ΄. -- Οἡ πιδιτίαρε δηὰ ψεαάϊηρ ουβίοπιβ 5εῈ 
ΨΈΆΒαΙΝ, Αὐρολ απά ανγγίαρε ἐπε ξαγίν Αγαδέα, τι88ς; Με Βαυβεη, 2 ἐς 

5 Ὅοες ΕἼ. 05. ἱπιϊπιαῖς της ὉΥ [5 τὸν δὲ γάμον ἐκεῖνον παραιτεῖται ὃ ((Ἰετ. 

ΟἹ 15}). ὁ ΘΒ (αἱοῃς) δεϑῦγε ἐλε μη γοις; οἵ, 818, 
Ζ 68 9 ἡροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μον. 

ᾧ Ηαγαὶγ ἰηϊεπάεά ἰῃ δῇ οὔξοεῃς δεῆθε κε Φπ ΜΗ. (ΕΠ0Ο 29). 
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Ξλε δεὶ ἀξε Αγαδεγη, Ογ}'). 1893, Ρ. 431-481; ϑίυδθς, 2ίε Ζλε ἐνε Αοη 

Τεείανεερ, 1886; Νονδοῖ, )7εὐν. Αἰ γελδοίορίε, ᾿. Ῥ. τος Η, Μαγτίαρε ουβίοπιδ 
ἴπ (ἢς πιοάετη Εαϑὶ, Ἐυ55ε}}, Αρροῖ, 1794, ἱ. Ῥ. 281 Η΄.; 12ης, ἡ7οάενγη Εργρι- 

ἑαμδδ, Ρ. τος Η΄.; ΜΝ εἰΖδιείη, Ζείσελγ Μὴν Εἰληποίορίε, ν. 1873, Ρ. 287--294. 
Τῆς ταδετίαρε οἵ ϑαπιβδοῦ ἰ5 ἔπε οὔ]ν ἱπβίαπος ἴῃ ἴῃς Ο.ὕ Τ᾿ ἴῃ ν δίοἢ τῃς Ὀτίἀς 
τεπηδΐηβ ἰπ Ποῖ [δ μετἶ5 μουδε, δηὰ ἴῃς υδραηὰ ἴἷν65 νἱϊ ΠΟΙ οἵ νυἱδὶϊβ ΠῸΥ 

ἴδετε; δυῖ 5υοἢ ἀπίουβ νεσα ῬγΟΔΌΪΥ ποῖ ὑποοπηπιοῃ ἴῃ ἐαΥὶν 15γϑεῖ. 

ΧΥ͂. 1.8. βαπιδοθῦ ὈΌΓΠΒ [009 ῬὨ]]1 δ π68᾽ σταὶμ 8614. --- 
ὝΠεη ϑαπιβοηβ δῆρει Ἷοοΐβ, ἢς ροθβ ἀονψη ἴο Τιπηηδίῃ ἴο νἱϑὶϊ 
εἷβ νἱΐε, Ὀυϊ Πηᾶ5 τμαϊ 5! ἢ85 Ὀεδθὴ φίνεη ἴο δηοίΐδεσ. ΤῸ τενθῆρα 

Ηἰπηβε], ἢ6 ἴυγηβ ἰοοβα ἴἤγες Ὠυπάγοα ἴοχοβ ἢ ἀτεῦταηάϑ τἰεὰ ἴο 

τπεῖγ (4|15, ἀπὰ 5εῖβ ἔγε ἴο ἴῃς σταίη ἰῃ ἴῃ ἤε] 5. Ἑησγαρεά δἱ τμοὶγ 

1οβ5, [ῃ6 ῬῃΠϑιϊη65. Ὀυτη [ἢ6 ψοϊηδη δηὰ ἢοσ ἔδῖμογ, νῆο δά θθϑη 

με οοοαϑίοη οἵ [Π6 τη ϊϑοιιεῖ. ϑδιηβοη τε] ἰδίθβ, αηὰ ἴακεβ τείαρα ἰῃ 
ἃ ΤΟΟΚΥ [δϑῖπεβϑ ἰῃ Γι Δῃ. --1. Αγ α τυλίζε, ἐμ ἐλ ἔνις οὗ τυλεαΐ 

λαγυεε ἴῃε βεάβοῃ 5 ποῖά, ἴο ργεραγε ἔοσ ἴῃς βίοτυ οὔ {πὲ ἀδϑῖγαο- 

τίοῃ οἵ ἴῃς σταίη ἢ6] 45, ν."΄, --- δανισοη τυφηΐ [0 υἱεῖ Δἰς τοῦς εὐ α 
ΖίαἼ ἃ5 ἃ Ῥτθββηῖ ἴο ἢεσ, ἃ Κἰπά οὗ τηογηΐηρ ρίῆ. ΤῊΪ5 15 δηοῖθ 
ἱπαϊςαίίοη οἵ ἴῃς ῃαίυγα οὗ [ἢ 6 πιαιτίαρα ; ἰΐ 5 ποΐ ἱπῃροβϑίθ]ε 1Π αὶ 

Θοἢ ἃ εἰ νὰ Ἄχρεοϊεα δἱ ὄνετν νἱβὶὶ οἵ ἴῇς Πυθθαηά.5 Α Κιὰ 

ΒΘΟΠῚ5 ἴο ἢᾶνα Ὀδδη ἃ Οὐβίογηδσυ ργαβθηΐ ἰῇ 5: οἢ οἰγουτηβίδηςαϑ ; 

εἴ, σεη. 28.2.5 (γυάδῃ δηὰ Ταημαγ). νὭδη ἢ ὑγοροβθβ ἴο δηΐθύ 
ἴμε ἱππεῖ ρατὶ οἵ πε Ὠοῖιδε ἴο 566 ἢΐ5 ψῆΐδ, Πεῖ (Δἴ Πεγ ἰπεγροβαβ. 
-2. 7 “ἀοιωρσῆΐ γος νιμδή ἐεγίαϊμέν λας ἀφ, 5ο 7 ραῦέ ἀφ ἱο τὰν 

εογιγααε] ἴῃς Ὀδϑὶ πηδῃ αἱ [η6 ννϑδαϊηρ, τ4Ἶ, -- Ηὸ δ5 ἃ γουΠροῦ 

δηὰ ἐλίγεσ ἀδυρῃῖεσ ψῃοπὶ ἢς οὔετβ Ὠΐπιὶ ἴῃ Πὲς ϑἰεδά, θυϊ ϑδγηβοῃ 
ἀδο] πε. ---- ὃ. δαριδοη ταϊα ἐο ἐἠφηῃ] οἴ. νι. Ι1 5 ποῖ Ὡθοββασυ 
ἴο ϑΡροβε ἰῃαΐ ἴῃ δἰἴΠοΥ οᾶ86 ἴῃ6 ννογὰβ εσα βρόκεὴ ἰῃ {μεὶγ 
Βοατγίηρ ; ἴῃς τῆγεαϊ ννὰ5 δά ἀγεββεά ἴοὸ {Π6ιη. ---- 7 αγε τυΐλομ γα 

τοιυαγά ἐλε δίηπες, ἡ 7 «ο τάξη απὸ ἐη7μ7}} Ὧξ σδπποῖ δὲ 
δατηδὰ ίοσ γεϊδ] της ἀροη ἴῃεπὶ ἴοσ ἴῃς ψγοηρ τῆι ἢς μᾶς 5υΐ- 

{ετεὰ ; {πεν πάνθ ρίνθη Ὠϊπὶ ͵υ5ῖ οσσαβίοη (145). --- 4. ΤΗΣ ἱηρεη- 
ἰοῦ ἔογτη ψῃϊοῇ ἢϊθ τανεηρε ἴάΚα5 ἰ5 οὔθ οὗ ἴῆοβϑ βἴγοκϑ οὗ τάς 

ΜΙ ἴῃ ΜΏΙοἢ (οἰ Κ-ϑιογίεβ ἀθ!!ρῃϊ. --- Ζάγες ἀμπογεα 70 ΧΕ: } ΤΆΔΉΥ 

41 οἱά Ατγαδία βυςὴ ἃ γί ννουϊὰ Ὀε ςα!]εὰ ««ἀᾶφ, ἴῃς Ῥγεϑεπὶ ἃ πηᾶπ πη κα5 

ἴο δί5 ἔεπιδὶα ἐτίεπὰ (:ααάφα); 5ες ἊΝ. ΒΕ. 5πιἢ, Αἴμελερ ἀπά Μαντίασε, Ὁ. 76: 

ΜΝ εϊ αυβεη, “ἷς πε Ὀεὶ ἀεπ Αταῦθτγη," Λιαεάγίελίεν ἀν ἀφὶ. σε ελαδ ἀεν 

Μ έσοσελ. ει σδίασεν, 1803, Ὁ. 431-481, ε5ρ. Ρ. 46ς Η. 
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ἰπϊογρτείειβ, τεβεςτίηρ ἴμαὶ ἴῃς 50] 1Π}τῪ ἢΔΌΪ5 οὐ ἴῃς ἴοχ που]ά 
τρᾶκε ἰΐ νεῖν ἀἰῆσυϊ το οαἴο ἢ ϑοἢ ἃ πυμθει, δηὰ πὶ ϑατηβοη᾿β 
δτεαῖ βίγεηρίῃ νου χε οὗ Ὧο ἅναὶϊ ἰῃ βυςἢ δὴ υηάετίακίηρ, 5ὰΡ- 

Ροϑβε ἴῃδι [ῃ6 δυΐμογ πηβδηΐῖ ἡσεξζαΐξς, δ ῃϊοἢ τοᾶπὶ ἴῃ ῬᾶοΚ5, δηὰ σουϊὰ 
ΘΑϑιγ, ἰΐ 15 βαϊὰ, ὈῈ σδυρῆς ὉΥ ἴπΠ6 Ὠυπάτεα." Τῆδὶ ἴἰῃε Ηδοῦτεν 

ΠᾶΠΊ6 ΤΩΔΥ δᾶνα ἱποϊυἀεα Δ οἶκα]5 ἃ5 νν6}} ἃ5 ἴοχεβ ἰ8 αι ϊτ6 ροββίθ!α ; 
τε Ατδῦβ ἃῖὲ βαϊὰ ἴῃ ϑοῖηβ ραςθβ ἴο σοηίοιηά (ἢ ͵4ςἶκαὶ ἢ (ἢ 6 
(οχ,ἱ δπὰ ἴῃ ἴδε πιοάετη Εργρίίδη ἀΐαϊεοὶ ἴῃς οἰαβϑίσδὶ πίῃς οἵ 

τῆς ἴοχ ἰβ ρίνεη ἐχοϊβίνοὶν ἴὸ [πε δοκαὶ. Σ ὙῊΘ ἀεοϊβίοη οὗ τῃε 
4αδϑίίοη 15 οὗ ἱπηροτίδησε ΟἠΪγ ἴο ἴῇοβε Ψῆο ἴακα ἴῃε βἴογυ 85 ἃ 

νετδοίουβ δοσουηὶ οὗ ἀη δοῖια] οσσυτγοησθ. ΤὭΕΥ 5Που]ὰ σοηβίαοσ, 

Βονένετ, ψῃΘΊμεῦ ἴῃ6 δυῖῃοῦ νου] τῆδηκ ἴΠ6πὶ ἴοτ τεὶγ διἰετηρῖϑ 
το πιᾶκε ϑαπιβοη᾿5 ψοπάθγι ρογίοσμμαπος Θδ5γ. -- ἰ Ἡανίηρ οαυρῆϊ 
δ15 ἴοχϑϑ, ϑαιήβοῃ ἰυγπεα τῃθτὴ [α]] ἴο αἰ], ἀηὰ ρΡυῖ 8 τοτοὶ, ταὶ 15, 

ἃ 51|κ οἵ νοοά ψγαρρεά ψἱτἢ βοπια ἀρβογθεηὶ πηδίευίαὶ δηὰ βαῖυ- 
ταὶ νὰ ΟἹ], 8 θείη δαοὴ Ραὶγ οἵ [δ]]5. --- ὅ. Ηδ εεῖ ἴῃς 

τοῖοῆεβ οὐ ἢτα, δῃά τυτηεα τῆς ἔοχϑϑ ἰοοβα ἰηῖο ἴῆς ΡΠ] 151 Π69᾽ 

βίδηαίηρ ρταίῃ. ---- 4παὶ ὀμγπεαῖ δοίά “ἔς σλσοξς αμα τὴς εἰαπαϊησ 

“γαϊπ Ἐχ. 225. --- Τα (ο]]οννηρ ᾿νοτάβ, σπαὶ “δε υἱπεγαγάς [80] 
οἶνε ογελαγεῖς, ἅτε Ῥυο ΑὈΪΥ δὴ δά αϊποη ὃγ ἃ ἰαῖεσ μαπά, Ἔχαρρεῖ- 
δἴίηρς [ἢ6 ταϊβο ϊεῖ, ---- Α σευηδγκαῦϊα ῥάσα] δὶ ἴο (ἢ15 βίοσυ ἰ5 ἰουπὰ 

ἷῃ ἃ Κοπιδῃ σεγο ΠΟΥ ἀεβογ θεά Ὦγ Ονὶά, ἰῃ νῆϊςἢ, ἂ ἴη6 Οογο- 

αἰϊα ἰη ΑΡΠ], ἴοχεβ ψίτῃ ᾿ρῃϊεὰ ἴοσοῆαβ τἰεά τὸ {πεῖν [4115 γγοτα 
τυτηεα ἰοοβε ἴῃ ἴῃς Οἴτουβ.!} ΟἸάεσ βομοίατβ, ψῇο ποῖεὰ τῃ6 

ταβοιίδησα, Ὄχρίαϊηθδα ἰὸ ΌΥ ϑυρροβίηρ {πᾶὶ ἴῃς Ἐοπιδηβ πδά 

Ῥοττονεὰ ἴῃ6 συβίοηι ἴτοπὶ (ῃε Ῥῃοεηϊοίδηβ, ἀτηοηρ Πότ ἴξ Κερὶ 

4 Βοοδατί, (Ιεσγ,, Κοβεηπι!!εγ, Κα, (α55., Ττίϑίγαπι (293, 1, τοϑό {.), ΕΝ.πῃε.͵ αἱ. 

τῶ. [Ιῃ 5. 6311 ἡαεξαί: 5ξεεπὶ ἴο ὃς πηδδηΐ. 
Ἐ ΝΙ ΌυὮτ, Θερελνείόμη, νοπ Αγαῤίφη, Ὁ. τό6. Τῆς ͵δοῖίκαὶ ἰ5 ποῖ ἰουπά ἰη τῆς 

ἀεβετῖ; Πουρῃῖγ, 4γαῤία Δεσεγία, ἰϊ. Ὁ. 145. 
ὦ 8ὲες [,η-,.4γαὐ.- ΕΞηρί, δεχίεοη, Ὁ. 3385, Ἡοπιπιεὶ, δάκείλίεγε, Ὁ. 310 ἔ,, Ξε πὶ5 

ἴο δὲ πιϊδίακεη ἰπ ἢΪ5 νεῦν ροβίτἶνε αϑϑεγίίοη. 

ᾧ 5ες γ16, 
! δασεὶ, ἱν. 681. Ονίά ρίνε5 ἃ ταϊοπα! ςιὶς Ἔχρίδπδίίοη, δοοογάΐηρ ἴο νοΐ ἢ ς 

ουδίοπι οοπηπιεπιογαίθα ἴῃ 6 Ὀυτγηΐπρ οἵ ἰῃε σταίη-ἤς! 5 αἱ (άγβεο!! Ὁν ἃ Ὀου ΝΟ, ἴοσ 
βροτί, ῃδὰ {ἰεὰ ἃ ννίβρ οἱ Ὀυγηΐηρς Πᾶν ἴο ἃ ίοχ' 5 ἴα]. ὅε6 Ῥγείϊεγ, Αὄνισεὰς Λήγέλοίο- 

δίεδ τὶ. Ὁ. 43 {, νἤετς ἴῃ οορπδῖς ςεγεπιοηΐςεϑ οἵ ἰῃς ΒοὈ ρα! α ἀγα 4150 αἰβουββεά ; οἵ, 

ἃἰ5ο ϑυ ΐάδ5, σιν. Νεώρια (Βοςδατγί, Ὁ. 202 ζ.). Απαϊορουβ οἰίοπιβ ἀπλοηρ ἴῃς Αταῦς, 

5:6 νε  πδυβεη, Δ᾽ 6:6 ἀγα. Μειάεπίωπές, ᾿. 157 ἴ.; Οοἰάσίμεν, μλανινιεάαπίσελο 
ϑ,κάέέη, ἰ. Ὁ. 341. 
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Αἶϊνε ἴῃς ΠΙΟΡΙΏΟΙΥ οἱ ϑδιηθοη 5 ίοχες. "5 θοῆς τηοεζῃ ποις 
δῖνε ἴο ὈοΙΒ τῃς 5ᾶπις τωγτμ!ο 8] ἱπιεγρσεϊδθοη. ἵ -- -Θ. Τῆς ἔτεα 
ϑρτεδὰ (δι δῃὰ σὰς [βγοῦρῃ ἴῃς δε]άς οἵ τῇς ἘΠ Ξπες. ὙΤΉΕΥ 
5εεκ ίοσ ἴῃς ρετρείταϊοσ οἵ 18]5 ἐποιπποῖις γα ϊϑοῃιεί, δη4, μανίηρ 

ἰουπὰ ουΐῖ, τενεηρε 1Πεπηϑεῖνες οἡ ἴποϑε πῆο πεῖε ἴμε σδυθς οἵ ἴϊ. 
- ΤΖΑεν τυεπί “] ἴτοτῃη οἴβεῖ ραγῖβ οὗ (ἢς ἰδπὰ ; ἴὶ νσᾶς ποῖ (ῃε ψοσκ 
οἵ ἴδε πεῖρῃθουτβ ἴῃ ΤΙπηπδῖη δἴοης. --- 4παὶ δωγπί ἀκ απα ἀεγ 
““)αμἀενς ἄσωσε τσίὰ Ξ,γε] βϑάνάρε τεϊδι δου ἴου πδὶ [ΠΕῪ μδά ςυΐ- 
ἐετεά Ὁγ ὅτε. Τῆς τεδάϊηρ οἵ Φ.2, απα ἀξγ γαδιενς ἄοωξε, 5 ἴο Ὀ6 
Ρτείειτεὰ τὸ Ξ), ἀεγ Ἄαίλεγ; εἴ. τ4ῖ.---Ἴ. δανεεοη ταϊα ἐο Ἰἀε»ε 
566 οἡ ν- ὃ. -- 7) δὲς ἴς δε τῦᾶν γοι ἀἷο, 7 τοὶ σεγεῖν δέ συεπρεα οὗ 

7, απαά αγεν ἑλαΐ 7 τυῖϊ ατε 97} Ἰεὶ γοῦ αἴοῆς. Οη ἴῃε Ἴςοη- 
5ἰπιςτίοη, 5εε ποίε. ---ὃ. 27. “σιοίς ἥάεσε, αἱ απα τἀῖρα, τυὰ ὦ 
“γεαί τἰαυρλμεγ] ἴἴϊ. ἐκ οπ (συεγ, σῦέγ απαᾶὶ αόοτε) ἑλϊρά ; ἀρρᾶτ- 

ΘΏΓΥ 4 Ργονεγῦϊδὶ! Ἔχργεβϑίοῃ ἴοσ σοπιρὶεῖε ονεγίῆγον, ἴῃς οχδςὶ 
τηεληΐηρ οἵ νῃϊο νὰ ἀο ποῖ υπάετβίδπα. --- 276 τοοπί ἄστη απαᾶ 
«ἰαγεά ἐπ ἐλε βεεμγε 97 δῖε εἰ Εἰα»] εἴ. 15. 2 ςγ, Τῆς τοοκ 
οἵ οἰ ΠΗ οἵ Εἰδπι νγᾶβ ἴῃ [υἀδῃ (ν.35), ἔ ῬγοῦΔὈΥ πεᾶγ ἴῃς ἴονῃ οὗ 
τῃε βδιηὸ πιης ΒΟ ἢ Ἄρρθᾶγβ ἴῃ [με |ἰσῖ οἵ ρῥίδοες ἰοπιῆεὰ ὉΥ 

Ἐδμοῦοδιι θεΐνεεη ΒΟ] ἤεπι δηὰ Τεκοᾶ (2 (ἢσ. 11) ; 566 δ]ςο 
δε ἰδὲ οἵ ἴοντιϑ ἴῃ [υἀδῃ μοι ἰπ ΟΦὅ ᾿ς ἀρρεπάςὰ ἴο 05. τς Ὁ. 

ΑΡουϊ Π4]7 δῃ ποὺ βουῖϊῃ οἵ ΒΕ] εμεπι, ἢθᾶγ ἴΠ6 ν]]]ᾶρε οἵ Ατίᾶς, 
͵5 8η ᾿Αἴη ᾿Αἴδη, ἢ νι ῃϊς ἢ ἰ5 ἀουθῖ]ε55 ἴἰῃῈ Εἴδη οἵ (Ἡτγοηΐοϊες ἀπὰ 

7οβερῆυβ, δηὰ υἱἢ πῃ ἴῃς Εϊλπὰ οὗ Οὐ 5ἴοιγ ἰ5 Ἰἀεπιϊβεὰ ὉΥ 
ΘΙΔΠΙΕΥ δηά οἴμειβ. ἢ ϑοῃοκΚ Ἰοσαῖοβ ἴῃ6 βοθης οἵ Τυά. 14. ἴῃ τῆς 

νἱ εἴην οἵὨἉ ἹΑτταΐ, ἀηὰ τραῖκεβ δὴ ἱηρεηίουβ αἰϊεπιρὶ ἴο Ἰἀοπ  γ 1,οἢὶ 

(ΚΙίγθει ε5- ϑγγαρῃ), δηὰ τῃε οἰ ΗΕ Εἴδπὶ (Ατγᾶα 15π|41π)." 5. ὍΤῊΘ 
βἰἰυδίίοη 5 ἘΠ ΠΓΕΙῪ ϑα80 16, ᾿γίπρ τυ ἢ ἤδᾶγεσ ΤΙπηηδίῃ ἀπὰ Ζογαῇῃ 

4 δεγδγίιι5, Βοςβαγί. ὙὩε οὈνίουϑ οὈ)εςοηπ ἴἰο [ῃϊ5 Ὠγροίμεϑὶβ ἃἂγε υτρεὰ ὉΥ 

(ες. 
1 8:εε εϑςρ. 5.εἰπίῃλι, Ζεύδσεῖγ. ὦν Κδἐλενβεγελοίοσίε, 'ι. Ῥ. 134. ὅ:ε ποῖς δὶ ἴῃς 

εἰὰ οἵ (Β. τό. 
ΖΊη σ Οἢγ. 4 νε πὰ ἃ ᾿υάαῃίϊε εἴδη, Ελαπι. 
ᾧ Αοοοτγαϊηρ ἴο ΕἸ. [05., ϑοϊοσμοη 5 ψαγάεηῃς ὑγεσε ἴβεγε (σπϑ υἱῖϊ!. γ, 3 ᾧ 1:86; 

ἴνο “ελοεπὲ ἔτοπι [εγασ8}6Π|). 

Ι Εοῦ., 8.15, ἰ. 477: Ουόῤτίη, 7κάδε, ἰλϊ. Ρ. 117 ἴ,, 303; Βδάδ,, ». 134 δ; εϑρ. 
δϑοδίοκ, ΖΟΡΥ. ἱ. Ρ. τϑδῖ, ὅ8ες αἷϑο Νευθδυογ, σέοσν. ἀμ Ταϊνιμά, ἢ. 132. 

4 διδῆϊεγ, 7ειοίσα Ολμγοῖ, ἱ. Ῥ. 371; Καευοκοτ, 82. 5.ν.; συέτγίῃ, ἀς.; Βίγοῖ, 
ΕΞ. οκ. “51. 1881, Ὁ. 3231.; Βε3.; Οτονε- νη 5ου, 2.83. 5.ν.; αἱ. 

40 ΖΩΡ. χ. 1887, ἢ. 131 Β΄, ε3Ὁ. 143 Π., 152 Εἰ. (τῶὰρ, δὔεσ ἢ. 194). 
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τῆδη ᾿Αἰη ᾿Αἴδῃ ; (ῃς τοοὶς 15 δὴ δἰπηοϑβί νεγίῖοδὶ οἰ ἘΕῖ[, ἢ ἃ ἰᾶτρα 
οᾶνς, νΕΣῪ ἀἰβῆσυ!! δηὰ ἐνεὴ ἀδηρετουβ οὗ Δοο68585. 

8. ὈΣΦΟΡΟ ὉΣΟΠ 502} “Ὁ 15 πρν, Νὰ, 3222) ςἔ, 2 5. 3328 (0590), Ὀς ἔτες, φαΐξ 
οἵ 8}1 οεἰαΐπιβ, 5ο 1παὶ {ΠΕῈῪ Πᾶνα πὸ τὶρῆϊ ἴο τεάγεβϑ οἵ βαϊβίδοϊτίοῃ. --- Ὀ»05] 659 

1618.38..ὄ ἴ1π τὴς Ηεχαϊευσἢ οπὶγ ἰπ ]. --- 4. 10. ΗἸΡΗ.; 8εε Νοσσὶ σα ἦρε., πὰ 
ἴδε ρταπιπιαγίδηβ ἴπετε οἰϊεὰ. ΤΏε τὰὶς Ἰαϊὰ ἀοννπ ἴος ἴμεβ8ς ἔοσπιβ ἱπ ὁ ἰβ (μαὶ 
Καὶ μΠα5. (ἐν. "2:..), ΗἸΡΆ. - 68 βεσε; Ηαγγυΐῤ εἀ. Νυῖΐ, Ρ. 62, 1. 30 Η.; ΚΙ., 

Με ολίοί, (οἱ. 1165, εἀ. 1υγοῖκ.. τ ΎΝο ίοχεϑ οζ ͵4οἶκαὶβ τἰεὰ [8411 ἴο 181} ἱπ [ἢ 5 

[βίοι ννουϊὰ ςετίδι ΠΥ ποῖ τὰ ἔα ἰῃ ἴῃς βαπὶς ἀϊγεοϊίοη; “ἴΠεΥ Ψψου]ὰ πηοϑβὶ 
Δδδυγο ἱγ ρυ]} σουηΐες ἴο ἐδοὴ οἴδπετ, δπὰ υἱκί πιαῖεὶγ ἤρθϊ πιοβὶ βεγοεὶν " 
(οἱ. Η. δ5πιῖῃ ἰπ ΚΙιῖο᾽Β (γείοραεάέα, ατῖ. “ 586) ᾽). Ἡουρδίου (28). 5.ν. 
“Ἐρχ᾽})" νψουϊὰ τεϊϊενε ἴῃς αἰβῆσυ!ν ΌΥ ϑυρροθίηρ παῖ ΤΠΕΥ ψνετς τἰεὰ 

τορεῖμεν ὉΥ ἃ οοτὰ ἴνγο οὐ ἴξγεε γαγὰβ ἴοηῃρ; Ὀαϊ [5 15 ἀραὶπδὶ ἰῃς ρ]αίπ 
5επβςῈ οἵ ἴδε ἴεχὶ. --- δ. ΓῚ ὈΛ2 Ὑ}}} ἰπ ἴῃς Ταϊπιυὰ (δεγσελ., 355) ΓῚ ἰδ οοη- 
βίγυεὰ 85 ἃ ρεηϊίὶνς, οὐένε ῥέαναίίον, 80 ΚΙ. 29, ΚΙ .ὈΟ., Κε., ΕΝ. Τηΐβ ἰς 

ἰϊδουϊ ννατγαηὶ πὶ ὑϑαρε; ᾿ ἴῃς νγοτὰβ ἄγε ρεπυΐης ἴΠ6Υ πιυβὶ Ὀς ἐπιεπάεὰ, 
ΓῚ ιν, οὐ δἱ Ἰεαϑῖ, γὴ; οἵ, {Γ, --- 6. "5... ραϊγίαὶ δά). ἔγοπι ἃ ἔεπι. ποὺπ 

(τ) γ), ἐογπιεὰ "κε ας τ (Ὡς. 25, ἔγτοπὶ προσ; 5ες ΟἹ. ὃὶ 218 ε; ήιωγαξ;α!, 

8. 295; 'νεῖρῃι, 4γ,αό. Ογανε. ἱ, δ 251. Οοπιραγε 9501} 162 ἔγοπὶ “ΡΣ. --- ΤΙΝῚ 
Π2Ν} τρδὴῦ οοὐά. οἵ Ἰ (Ὀε Εοπ5:), ἢ Θϑθ,} τεδὰ πλΝ Γ2 ΓΝ, ψὩΙοΒ ἰδ 

ῬτοδὈΪγ τῃς οτσίπαὶ ἴεχὶ (141 πι8α], 1770). --- Ὑ. "ΓῸΡΣ ὍΝ 2] ὉΝ 1) δῇἴϊες δῇ 

οδίῃ, 2 Κ. ςὉ ]ετ. “119, 2 5. 161 ΒΓ 312 (ΚΕΙΒ10); νι ουϊ ρτεοεάΐηρ 
Ῥαγίίοϊε οἵ βϑυνεαγίηρ, 1 5..216, --- ΤῊς νατίατίοπβ οἵ 46 βεεπι ἴο ἴανε ἢ0 οτἰἰςαὶ 

να]ας. ---ϑ. Ὑν ὅ; Ρ)ΦῚ Φ ἱπίεγρσεῖβ, ἀογες σ»αὶ γοοί (3ο Βδ., ΚΙ. 19, Ταποῖ., 

ΕΠἔῸΟ.), νἱπουῖΐ βυρροτῖ ἴῃ ὑδᾶρε, οὐ ῥγοθδὈϊγ. ΚΙ. 29 ἐχρίαΐηβ ἴπαΐ ἱπ 
τπεῖγ Βεδαϊοηρ θιρἢς {πεν ἔε]}}, ἐκ ουεν ἐλίρλ, ἃ8 νς 880, " βεεὶβ ονεῦ μοδά. 

Οδϑῖε!! δπὰ (ἱεγ. οοπ)εοϊυτεά ἴῃδῖ ἰδ ννὰ8 ἃ νυγεβίϊοτβ ἴογπὶ (οἴ. ὑποσκελίζειν, 

“μῤῥίανπίαγε), Ἐς ἰτρρεὰ ἴπεπὶ ἃρ. ΟΥΒεῖ ρυσθθ65 ΠΊΑΥ ὈῈ 8εεπ ἵπ ϑοῆπ). ἀπὰ 
ἘοβεηπιΣ Ὑὴε Ατδῦ. ἰάϊοπιβ βοπιείίπιεβ δά ἀυσεὰ ἴἰπ 1Πυϑιταϊίοη (5εε 1ςἀπε, 

“1γαῤ.- Ξρί, δεχ., Ῥ. 1471) ἅτε ποῖ ρδγδ)]εὶ. ---- ἢ";Ὁ] ἰ5 τεπάεγεά λοίς, ἐανε, οὐ 

ἴῃς κε ὉῪ ΘΈ,, Κα., δἀπιὰ πιοϑὶ πιοάειπ βοβοΐατβ. [π 15. 175 2719 ρ»Ὸ δζς 
Ὀνὶξ5 οὐ Ὀγᾶποῖς5 οὗ ἴτε68, οἵ, πρ;Ὸ ΕΖ. 315.δ δηὰ (ῃε νΌ. ἀεποπι. ἡρῸ 15, τοὔδ', 

Αδυνν., Ταποι., ΚΙ., τερατὰ {πε δρρ)οδιίοη οἵ ἴῃς νγογὰ ἴο τοὺῖκβ 85 ἱτορίςαὶ 

ἵπ ἴῃς 5εῆβε οἵ εχίγεπι εἰς, ἤεῆςς, 2εαᾷς, ἐγαφε. ὃ 50 (Ἰεσ.,ρ Ναῖδθὶ., Ὀγυβ., 

ΓΒΜΙΟᾺΝ., ἴῃ Ν εἰ μυβεη πὰ Κυϊποεὶ, Οονενεορί. ἑλεοί,, ν. Ὁ. 470. ((,, Βοννενεσ, 

ἴῃς Αταῦ. Σωΐδελ, εἷεἴς ἴῃ ἃ πιουπίαίη, δπὰ ἰοτκεὰ Ὀγϑποὴ οἵ ἃ ἴτε; ᾿ὈΜΊοΝ., 

δεῤῥίονιονία, Νο. 1763; Β5Ζ. τὖ. --- τ} οὗ, γλδρν ν.18. 10 ἰ5 μαζαγάουβ ἴο 

τος ἴΠ656 νετῦβ ἰῃ δηπεδνουγίηρ ἴο ἢχ ἴῃς 5ἰῖε οἵ Εἴαπι; οἴ. 1187 δηὰ ε5ρ. 
2 5. 517, -- 39,}} δποῖδμεν Εἴδπὶ ἰ5 πιεπιϊοπεὰ ἱπ 1 (τ. 482 ἀπιοηρ ἴῃς νἱ]αρο5 
οἵ ϑ8ίπιεου, ἱπ σοπ)ποῖίοι ν᾿} ᾿Αἰπ-τίπηπιοη ({π| ετ- τυπιδπιῖπι, ἴπτες οὐ (ουΣ 

4 (οἱ, 283, Ὁ. τοβϑγ8. Ἐ Νοῖ ΘΒΝ, 
Τ ΎΌὍΆΒε εχργεξβίοῃ στεϑν ρυΣ:ιεὰ Αὐρ.; 5ες φιαέί. 5, 
ᾧ Τῇ Αφυΐϊα, 1ς. 5γδ, απὰ Ἐ, “ῥά, 
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Βουγ Ν, οἵ Βεσυβῃεῦ 8), ἀπὰ ἢετε  δῃ ἐς εῖάςε, Κε., ΜὕδΙδυ, αἱ. νου]ὰ βΞεεἰς 

ϑδπιβοῃ ̓ 5 τείυρε (Εἰ. 1,8. Μν., -.υ.). ΤῊϊ5 '5, βοννενεσ, ίασ τεπιοῖς ἴγοπὶ 

ἴῃε φοοπε οἵ 8]} ῃἷ5 οἴμεν δἀνθηΐυγεβ; ἰΐ ννᾶβ ποῖ ἱπ [υάδῇῃ; δπὰ, ἤπα]}γ, ἱπ ἴῃς 

οτἰψίπαὶ οἵ ἴδε 1ἰ5ὶ, [ο5. 19, ἴῃς πᾶπιε 'β ποῖ 99}; Ὀυϊ Ὅπρ. Οοπάες (οὐπλου 

Ῥιοροβξεὰ Βεῖϊ ᾿Αἴδὺ (.5.}»}. δήενιοῖνς, ᾿ϊ. Ῥ. 22 {.; 7: Ἡ ον , ἱ. Ῥ. 275--277})» 
δφαίϊηβι ψϊοἢ δες ϑοδίοκ, ΖΩ͂. χ. ρ. 144{.; ΜΝ δοη, 2.82, ῖ. Ἰοοφ. Εος 

Οοπάετ᾽5 ορίπίοῃβ βεε δἷ5ο 94: Ομ. 54., 1876, Ρ. 176, 1883, Ρ. 182. 

9-18. Το ῬΕΣἸδ[λ 68 600 Κ βϑπιδου; [16 πιθὰ οὗ Τπάδῃ ἴδ Κ 
ὲπι ἴο σὶνθ εἷπι ὉΡ. --- ϑθ. ΤῊς ΡΠ πτη65 Ἰηναᾶςε }πἀ δ ἴο τὰκ 
ϑδιίηβοη ῥυβοηοσ δηα τενθηζε Παιηβεῖνεβ ὩΡΟη ὨΪ ΠῚ. --- ἡ7α4ἿὉ ἃ 

γαϊά τῤοη Ζελὶ 2 8. ἘΞ. - ελί, ΟὨΪΥ ἴῃ τη 5 ἐμαρίετν (ν." "51. 
δηά 2 5. 23..." τοπι ἴῃς (ΟἸ]ονίης νεῦβαβ ἴἃ ἀρρθατγθ {πὶ ἰΐ τνᾶβ 
Πρᾶτοῦ ἴῃς ῬἢΠϑεῖπα θογάθσ ἴἢδπ Εἴδῃ. Τὴδ 5ἰῖθ ἰδ ὑπο ; 

δ. ῃϊοΚ νου ἰάεπι γ ἢ ἢ ΚὨίγθει ε8- ϑίγγαρῃ, νῃϊο ἢ ̓ς 50ρ- 

ῬοΟβε5 ἴο τεργεβεηΐ ϑίαρδη, ἴῃς Οτεεκ εαυϊναϊεηις οὗ ἴῃς Ηδεῦτενν 

1δὩϊ, “)ανθοπς. 1 ---10. ὙΠΕΥ δηπουποα {ΠεῖΓ ρύτροβα ἴὸ ἴδκα 
ϑαήβοῃ, ἀπά ἴο ἀο ἴο Ὠϊπὶ 5 ἢθ ἢδ5 ἄοῃς ἴο ἴῃθπὶ ; ςΐ. ν.}} χἴ. --α 

11. Τὸ ἀεϊῖνοσ {πθηλβαῖνεβ ἔτοτὴ ἴῃ6 ἰηνδάετϑθ, ἴῃ6 πιεη οὗ ᾿πἀδῇ 
τϑϑοῖνε ἴο ςδρίυτε ϑαπίβοη δηὰ ἀεϊϊνεσ τη ἴο ἴῃ6 Ῥἢ 5 π65. [ἢ 

7υάδῃ [με Πδηϊϊα ϑαπιθοη ννὰ5 ἃ βίγδηρεσ, νῇο δα πο οἰαἰπι ἴο ἴῃ 6 
Ῥτοϊεοϊίοη οὗ ἴῃς τε. ὙὍῇα οοπάυςὶ οἵ ᾿δῇ ἀρρεᾶτβ ἴὸ ἃ 
Ῥυπ!}]δηΐτηουβ, Ὀαΐϊ [66 ἰδ ΠΟ δίψῃ {πᾶὶ τῆς δυῖμοσ οἵ ἴῃς σἤαρίοτ, 
ΨῃΟ Μὰ5 ῬγΟΌΑΌΙΥ Ὠἰπιβεὶ Γ ἃ ̓ υἀδοδη, ἴοοκ σας ἃ νίενν οἵ ἴ. Ηξς 

ῬτορδΌὶν τπουρῃϊ ΟὨΪΥ οἵ ἴῃ6 ορροτίυη!ν ψνϊοἢ νγᾶ5 ἴἢ15 σίνθῃ 
ϑδτωβοῃ ἴὸ πᾶ ἤδνος διηοηρ ἴἢ6 υὑποϊτουπλιοίβεα. --- Ζάγες Τάομ- 
σαπαὶ νι") ἃ βαιιετίηρ εϑι παῖς οὐ ϑϑιηβοπ᾿β ἤσονεβ8. -- ΤΉΘΥ 
ἀρ ταὶ ἢϊπὶ ἔοσ μανίηρ φίνεη τἢ15 ρτονοσδίίοη ἴο τῃεὶσγ ἢ] 5[η 6 

τηδϑῖεῖβ ; παῖ αἰὰ ἢς τρεδη ὃν ἀοίηρ 5ςἢ ἃ ἱπίηρ Ηδ τερ] 65 
(ῃαι 11 νὰβ ΟΠΪΥ ἴδὶγ τεϊα]αϊτίοη (εἶ ν.}Ὁ). ---12. ὙΠΕΥ εχρ δίῃ 
ΨΠαΐ (ΠΕΥ ἤᾶνε σοῖς ἴο ἀο. δ ειἰρυϊαῖε5 [πΠαὶ [ΠΕῈῪ 5)4}} ποῖ 

τΠεπηβεῖνεβ ἀο ἢ ΔΩΥ Πᾶγηι. --- 18. ΤΏΣΥ ρἱεάρε τῃδτηβεῖνεβ ἠοῖ 
ἴο Ρυῖ Πίτη ἴο ἀδδίῃ ; [ΠῈῪ Ψ|}} ΟΥ]ν Ὀἰπά πὶ ἀπά ἀεἰίνεσ ΐπι ἴο 
τε ΡὨΠΠϑπ65. Οἡ 15 ἀϑϑιισαποθ ἢὰ ϑυγγεηάετβ Ὠἰπι5 6] το 1Π6π|. 
Τῆεν Ὀἰπὰ ίτα ἢ ὑνὸ ποῦν τορα5 (1615), ἀηὰ Ὀτηρ Ὠἰπὶ ἔτοπὶ 
δἰ5 τείαρε. 

5. Οη 25. 231} 5εὲ ποίε. 
ἘΟΙ. ΕἸ. ]05., ἀμ. ν. 8, 8 ᾧ 300, χωριον ὃ Σιαγὼν καλεῖται. 86:6 ἃῦονε, Ὀ. 342; 

δῃὰ οί. ΖΟὦἑΨ. χ. Ρ. 154 {. ἢ.; 50 δἷξσο Ὁοῃάει, 2 2. Οκ. .5,. 1883, Ρ. 182. 
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14-17. βαπιδοὰ ὈγΘΘΚΒ εἶδ Ὀοπὰδ, δηὰ Κι]15 ἃ [πουδαπὰ ῬῺ]]- 

ἐδῆμοθ ψ{ΓΠ 8 8588 ἰΘΟΏΘ.-- 14. Ηἰς σἀρίοτβ Ὀτγὶπηρ Ὠΐτὰ ἴο 
1μεἢϊ, ψἤοτα ἴ[ἢ6 ΡΠ Πϑιη 65 ἀγα ἡγαϊτἰηρ 4ογ ἢ. Α5. 16 γ σοηλε ἴο 

ταεαῖ δἰπὶ ψ ἢ Ργαπηδίαγα βῃουϊβ οὐ {τυ ρἢ, ἴπ 6 βρίτὶὶ οἵ Ὑδηνθῃ 
σοπλα5 ταὶ Ζ ΠΕ ἀροη Ὠΐπὶ (146 Ὁ; 566 οἡ 3). --- ΖᾺς γοῤές τυλίελ 
τυέγέ ον! ἀϊΐξ ἀγνῖς ὄσεαγις ξε ἤσχ “δα: λας εαμρλΐ 3γε] τ65; ἴμεν 
ἀἰβαρρβαγαά ἴῃ ἃ ἤδϑβῇ. ---- Ζῆς ὀσμαῖς νιοἠεα οὔ ἀξ λαμπάς. ---- 1δ. Ἠε 
βηδίοῃϑϑ [ἢ ἤσβὶ εδροῦ ἴῃαϊ σάτα ἴο πα. --- ΑἹ σγεση ἡατυόοηξ 
ΦΓ απ “45] ἤθᾶνΥ δηά ἰουρῇ ; δὴ οἷά ψνεαϊμεγεὰ Ὀοπς ψουϊὰ 6 

ἴοο Ἰίρῃς δἀπὰ Ὀγ6 ἴο βαῖνε δυο ἃ ρυγροβα." --- 4π4 ἐλ αὶ ἃ 
ἠλουδαηα νιδη} σοτήρᾶτγε ἴῃς βἰδυρηϊεσ οἵ τῆς ῬΠ ] 5τἴπ65 Ὁγ 5ῃδπ)- 
ξατ (35), ἀηὰ Ὁγ ϑῃδιηπιδῇ (2 85. 23.}). [1 Ι5 ποϊεινουην τῃδὲ (ἢ 6 
Ἰαϊϊετ ννᾶβ 450 δὲ 1,6ἢῃ].7 --- 10. ϑαπιβοη ςϑἰεῦγαῖθβ ἢΪ5 νἱσίουυ ἴῃ ἃ 
Ἄσουρ]εῖ, Ρυπηΐηρ οὐ ἴπε Ὡδπιὲ οἵ ἢῚ5 βίῃρυϊασ ψεᾶροη ἰῇ ἃ ὙὙΑΥ 
ΜΠ] ἢ γα οδηηοῖ ἰπηϊταῖα : 

Ἡγμὰ ἐλε 7ατυδονεό οΥ αν α:: 7 λαυε ῥέα ἑλονε ἐπ ἀεαρε; 
Ὑψγμὰ ἐᾶε 7ατουδονιο 97 απ 4:5 7 ἀανε ἀὐεα α “ἀομεαμα νεέρ. 

 νιοῃουηοαβ ἴῃ6 νεγὺβ ἴῃ ἴῃς ἢἤτϑι Ἰἴπε 85 πουῃβ, ὦ ἀξαῤ, μσο 
ἀεαῤς, ἐ.5. ἸδΑΡ5 ὉΡροη ἢεᾶρβ; οἵ. Εχ. 8," (8), Μδῃγ τεσεηὶ 
βοῃοΐαγβ, [Ὁ] ουνίης δὴ εἰγιηοϊορίοδὶ ςοη]εοῖυτε οὐ Ποοτγηϊηοκ᾽ 5, 
ττδηϑίδίς, 7 ἀσανε βαγεά “λδρι εἴα, ᾧ 5366 τοῖς. -- - 17. Ἡάση λξ 
λαή ηίελεα ταγίηρ τἀλϊς, ἀς Ἰάγειν {ῃε γ)ατυδοηπε ατυαγ, ἀπά “0 {λδ 

Ψ2.πεε γοέ “δὲς παρις Καριαζὰ-ἐελέ τῃ6 δυΐποσ ἰηϊεγργεῖβ 15 πᾶπλε, 
ὉΥ ἃ [αϊβε εἰγυμοίορυ, “ἢ τῃτονίηρ οὗ ἴπ6 αν θοης ᾿ ; ἰὴ τε] γ, 

Ἀδιηδῃ, 85 ἰῃ Ἐδιιοιῃ- Ἰεδὰ δη ΤΩΔΩΥ͂ ΟἾΠΕΙ Ὡδηηε5 οἵ ρΡΐδςθϑ, 

τωδδῃβ “" δείρῃιϊ᾽ ; 8 5ε6 Ὀεΐον, Ρ. 346. 

9. [π 2 8. 231} ἕο πυπὸ ΠΗ͂ Θηρία Φ, τεαὰ, ννἱτ 451. ". ἐπὶ σιαγόνα, ἀπιὰ 
ΕἸ. 105.» ππὸ; Βοοβασῖ, Κεπηίςοῖϊ, Εν... Τβεῃ., Βῦ., Νε., Κε.. Καηιρῆ., Ὀτσ., 

ἃ]. τυ. --- 12. γγρ20τ 10. Ὁ ἸΣ2 9] οἵ. 217 ( το25 ψ ἢ ἴπ0.), 15. 549 (15 ν ἢ ἰπΐ). 

9. 8εα Βοοματγί, φΠιὃᾶενγοεοίςον, ἷ. Ὁ. 1γι Η., εὐ, Ἐοβοηπη., νυ ἴῃς νυτἴογα οἰεὰ ὉΥ 
Ἐοβεηπι., Ρ. 171, π. Αςοοτγαϊηρ. ἴο Μορίεπὶ ἰγδαϊίοη ἴῃ ἤτγϑι ὈΪοοὰ ἰπ ἴῃς σδιιβε οἵ 

Ἰϑδιπ ννὰ5 ἀγάνῃ ννἱἢ} ἴῃς 5ᾶπὶιθ εάροθῦ. Α ραγῖγῪ οὐ Μοσοδη ἰάοϊαῖετο Πανὶ 
ςοπὶα ὕροη ἴῃς Ὀεϊΐενετϑ δ ργᾶγεσ ἰῃ ἃ γειἱγεὰ ρίαςς, ννογὰβ ἰεὰ ἴο Ὀϊονν5, δπὰ 58᾽΄ ἃ 

θη ΑΌΪ ννδηηᾶς Ὀγοκε ἴπῈ πεδά οἵ οπε οὗ ἴῃς μεαίμεη πῇ ἴῃς ῥαννθοης (ἐσὴν 
-- Ηεῦ. “κ“41) οἵ ἃ ςαπιεὶ (7 δοδτί, '. Ρ. τόρ; [Ὀπ Ηἰβῃᾶπι, Ρ. 166). 

Ἐ Νοῖε αἷϑο τῆς 5ἰπιὶ]ατὶῖγ οἱ ἴῃς παπιεβ; 5ε6 ἀῦονε οὐ 3δὶ, ἢ. τοῦ. 
ΤΟΥ, «φανεά ἐλενε; ὍὭοοτη., Μαίίῃες, Βυ., Καυΐζεςῃ, Βυδ!. 

ᾧ 80 ΔΆ οςοττεοῦγ ργομουδοεδ ἰϊ. 
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-- 14. τῶ ἪΡ Ν2 ΝΊΠῚ οἰγουχαβίαπίίαὶ οἴαιδε ργεσεάϊηρ [Ὡς ῥτίποῖραὶ βεηΐθδος; 
οἴ. 188 1011 1 5. οἷ, "ἢ ΡΥ. αεῃ. 444 7υἀ. 323. 18:3, ᾿τδ, αὶ τό9; [)ανίάδβοπ, 

ϑγνίαχ, Ῥ. 188--100. --- ἸΠΝῚΡὉ ὙΡοἪΙ ΟΦ 0Υ] σοπεϊπυδίίοι οὗ ἴῃς οἰγουπιδίδα- 
[14] οἰαυβε; νὰ ἴδε ῥτερπαπὶ σοηβῖγ. οἵ. 146 195. »υγ, Βυττγαῖ ἴῃ τυ ρἢ, 

7ετ. 5ο]δ,---1δ. »πὸ} Πι. 188; Βετα ἴῃε ὑπάετ Ἶανν. ---- Ὡν 9] 15. 16) οὗ ἃ τεοδηΐ 
ψουπά; οὗ, Ατδῦ. ,α»γ}}, " ἔγββῇ, πιοὶϑὲ, Ἰαΐογ.᾽ " (ὃ ἐρριμμένην, Ἄ,, (οἸϊονν ἴῃς 
ςοτασαοη Ατϑπη. 56η56 οὐ γἼ. --- 16. ὈΓΌΠ ὙΠ ΟΠ τ] ΔΕ ἴοοκ ἴδε Ἰαϑὶ 
ὕνο ψογὰβ 88 ποὰπϑ (Ὕ 5 πὶ ραγοποτηδϑῖῖς Ὀγ-έογηι οἵ Ἴδπ Εχ. 810; ςἔ, 1 5. 162), 

ἴῃς 35. δῃιὰ ἀν] Ὀεΐϊπρ Ἰοϊηθα 45 ἴῃ 589, (δ τἰρθτγ τεδὰ {ῃεπὶ 88 ἰηΐ. αῦ8. δῃὰ 

Βηϊϊε νετῦ. Ιζ 5 πιοβῖ παΐυγαὶ ἴο σοῃπεοὶ [Πϊ5 νοτῖ νΠἢ ἼοΠ ἦΠεαρ,᾽ Εχ, 810 
(}); θη οπ ποι, 7 ἀγαῤεά ἔδενε αἱ ῤ,; οἵ, ἴζ. (ὃ τταπεϊαῖεβ, ἐξαλείφων 
ἐξήλειψα αὐτούς (, ἀεἰευ). Ὀόοοτα. ννου]ὰ οοπιθίηε τΠΐ5 ἢ Αταῦ. ζαριαγα, 

“Ρᾶτα, 5βκίπ, βῃανε᾽; { “88 ἃ τᾶζου ἴ8Κεϑ ἴῃε δαὶ ο ἴπε ίδες, 50 ϑαιηβοῃ μδὰ 

εἰοατοὰ ἴῃς Ῥἢ ἰβιϊπη6 5 ο΄ [Ὡς εαυῖ ᾽; Βυ}] (Β5Ζ. 5.ν.), θειϊξοτ, κά δλαόε εἱδ 

εγώραϊελ φερλωράεη. ὙΠετε ἰβ, ἤονγένεσ, πὸ ἴγαος οὗ [8 πιβαπίῃρ οὐ Δῃγ- 

τοίην πΚὸ ἰξ ἴθ Ἡεῦτενν. το τὸ ΛΓ] ἀγεῖράξ οΥ Ζελἑ,; οἴ. 322) ΓΙΌ, Ἴ752) ΓΒ ξ 
80 ΞΕ ρτοπουηςεβ (π5.); (ὃ ἀπὰ Κ΄, αἷβο οοπηςοῖ νη Ὁγν. ΤᾺς δαῖμον εἰγ- 
τοοϊορίζεβ, “ {πε ἰὨτονίηρ οὗ ἴμε Ἰαννθοπε᾽ (75). 

18, 19. Οτἱ κί οὗὨ [09 βρτίπρ' Επ μᾶ- τὸ αἵ 1,6]. ----18. ΑἴοΣ 
δῖ μοῖ ψοῦκ 6 νγὰβ ν ΎῪ τὨϊτϑῖγ, ἀπ Πηάίηρ ἢῸ ψῖεσ οὐδ ἴο 

δίνῃ. --- Ζάο ἀσεί ρίσεη 4ἀ» τεγυαη ἐλ ργεαΐ υἱοίογ»] οἴ. 

1: 5. τοῦ 2 5. 22. 13..- Απά ποῖν «ἀαἠ 7. αΐδ 97 Τλίγεῖ, ἀπά γα 
ἐπίο 26 λαμας 97 τὰς τηπείγεμπιεῖσοα 7) ἐχοϊατηδίοσυ ααδβιίοη. -- 

19. 454 σοί εἰαυε τὴς Μογίαν τυλϊελ ἐς ἐπ Ζελ  Ἠςῦ. Μαξήελ; 
ῬτοΟῦΔΟΪΥ ἃ τουπά Δηἀ βοηθεῖ ἄθερ δαϑβίη, ο4] 16 ἔτουῃ ἰΐ5. ἔΌστα 
“1ῆε Μοτῖδγ,᾽᾿ ρεῦῃπαρβ νἱτ ἃ οἱδῖς ἰὴ ομς οἵ 115 5465 τοῦ Μη οἢ 

ἴπε ψαῖεν ἤονεα. ὙΠΕτα ννᾶ5 ἃ Μακίεβῃ ἴῃ [6γυβαίθτη αἰ5ὸ (ΖΕερη. 
111), ἀουθ11685, 50 οδ θα ἔτοπὶ 115 σοπῆριταϊίΐἨοη. Ηδ ἀταηκ οὗ ἴδε 
ΨΑΊΕΥ ἴῃ.5 τα γα υ ]ου 5 ρίνεη, ἀηα ἢΐβ5 βἰγεηρίῃ τενίνεα. ΤῈ 

πᾶῖης οὗ τῆς βρτγίηρ ρεγρεϊυδϊοα ἴῃ 6 τηθπΊΟΥΥ οἵ ἢΪ5 ΟὟ δηᾶ (οά᾿ 8 
ΔΗΒΊΘΥ. --- Επὶ λα-φο» 6] Ἰηϊογρσγεῖθα Ὁγ ἴῃ6 δυΐμου, ϑρτίηρ οὗ [μ6 
ΓΔ] ]δσ, .ς. τὰ6 τη ηῸ οδ] δα ἴο (οά ἴῃ δ πεεὰ. [Ι͂ῃ τε! γ, 

“ἴῃς ΤΑ] 16γ᾽ (φσγέ) ἰ5 τς Ηδῦγενν πᾶπια οὗ ἴῃς ρασγίτἀρε (1 5. 26" 
76. 1η.}), δῃά τπ6 οτίρίηαὶ εἰρη ἤσαηος οὗ [6 πᾶηλα νγὰ5 ἀουρῖ- 
1655, Ῥαγί πάρε ϑρτίηρ. ὃ --- άμελ ἐς αὐ Ζελὲ ἐο ἐἀλῖς (4}} ἃ νἰῖη 655 

ἴο ἴῃ ἔδοεῖ ; οἷ, τ 8. 68; 1ῃ6 ρτϑαὶ βἴοῃβ οἡ ψῃϊοι τΠ6Υ 5εῖ ἀόνῃ 
τῆς ατῖκ ἰ5 ἃ 655 ἴο 1ῃ]5 ἀδγ, ἴῃ ἴῃς δεϊὰ οὗ ]οβίυα [ῃ6 Βειἢ- 

480 ὅ᾽ Πεῖε. ὅες Βοοματγί, ἱ. Ρ. 171, εα, Ἐοϑεηῆπι. 
Ἐ7ΌΜιοἢ. πδὰ Ἰοης Ὀείοτε οοπιρίηεα ΦΈ, υυνἱἢ ἴῃε Αταῦὶς ψοσζά, 
1 ὦ Ραμαθ, Ρεμμαθ. ᾷ ϑιυά, ΝΥε., Εευες, 
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βῃοιθ" ΤῊΣ ψογὰβ ἅτ στοηρὶν αἰν!ἀ6α ἰη 4Η͂, ἴῃς ϑρτγίηρ οὗ 
τῇς (4116 γ νη ΐςἢ ἰβ ἴῃ 1,δἢϊ, αηΐο τ 15 ἀν. --- 90. “72 γμάρεα 7εγαεῖ 
πυερῖν γεαγς, ἐμ τῴε ἦαγς οΥ ἠὲι6 δλέδείμος} 5866 οῃ τ ῖ, δῃά [πίτο- 
ἀυοσιίοη, ὃ 7. 

19. »Ρ3] οἴεανε ἃ τοοῖς, ἴο Ὀτίπρ ἔοτ ἢ} ναῖον, 15, 4831 (τείεττίηρ ἴο Εχ. 175 
οζ Νὰ. 2031). ---ο Ὁ Μ1 εἰβεαννθετε ἴῃ ἴῃς ςοπίεχε ΠΥ", τ ΦΠΡῸΠ] ΖΕΡΒ. 11} 
Ῥτον. 273, ΜΗ. (τοσς ἔτεα. ἔετι. γῷφτϑο, [ονγ, ΔΜ ὁ. τ. Ρ. 117; 8εὲ 
7ετοπῖε οα ΖερΆ. 111, ΟΡῥ. εἀ. Ναἰϊατβὶ, νἱ. 686); ἴδε νὉ. Ῥγον. λω ΜΗ. ἔτεᾳ. 

Οἴ δὴ ἐχοαναϊίζοῃ 'π [με βαυῖ 5ῃαρβά ᾿ἷκε ἃ τηοτῖασ, 7ς. Διί άσα, υἱϊϊ. 6 (Ρ. όξος 
εὰ. Ζυοίοτπι.); 85 ἴῃ 6 ρύόρεῖ πᾶπιε οὗ ἃ ρἷδος, ἴῃ δῃ ἱπβογὶρίίοῃ ρυ  5μεὰ ὉΥ 

ἂς Νορῇέ, 5εε 55. Ρ. 347.}1 ΜΕΥΥ τΔΩΥ ἰηϊεγργείεσβ, δηοίεηϊ δηὰ τηοάεγῃ, 

υπάειβίαμα ὉΥ "πὸ μετα, ποῖ ἴῃς ρἷδος 80 Ἵδὶ]δὰ (ν.9 οἴ. ν.11), θαὶ [ῃς 8555 )ανν- 
θοπς (ν.16). ΦΓΘΌΣ 15 ἴμδῃ Ἔχρ᾽αἰπεὰ οὗ ἃ Βοϊϊονν ἴῃ [8 θοπα, ργοῦδῦὶγ ἴῃς 
βοοϊεῖ οὗ ἃ ἰαγρε ἰοοῖῃ; ςἔ, ὅλμος “ τιοτίατ,᾽ ὁλμίσκος (Ρο]]., ἰΐ. 93) “βοοῖκεξ 

οὗ ἃ τοοΐϊῃ,᾽ "πογίαγέοίμνε. 850. Ὠυπιεγοιβ Εδίμειβ, βοιις οὗ ἴῃς ΒΔΌ᾽5 8 

ἀΐδουβ5 [πε χυεδίίοη ἱπ δεγερά. γαῤῥα, ὃ 9ο8; Ἐδ., Βοομαγῖ, ὅτοῖ. Οἰδοῖβ 

ἰπιεγργεῖ, νιοέαν ἐοοίά; 50 ζζγευ!. πὶ. γεπ. 1 (Ν 22) Σ Ὦ..Σ Ασοοτγάϊηρὶγ Βοοβατῖ, 
Οτοίυ5, ἀπὰ οἴδμειβ βρροβε ἵδαὶ δἴϊεγ μανίῃρ οὔςς ἴβγονγῃ ἴῃς ᾿ανν ΔΎΔΥ 6 
Ῥἱοϊεὰ 11 υΡ ἀραΐῃ δἀπὰ ἀγδηκ ἔγτοτα ἰϊ. Βυΐῖ παῖ [ἢ 15 15 ηοὶ [πε δυϊμοτ᾿β τηθϑῃ- 
ἴῃρ 5 οἰςασ ἔτοσω ἴῃς (δοὶ [αὶ ἢ 8475 πὶ ἴῃς βργίηρ ψγὰ8 ἴο Ῥὲ βεεὴ αἱ [,βὶ 

ἐο δὲς ἄαν. ϑ8ες 6β8ρ. ΟἸεσίουβ, ὑο τείυϊεβ Βοοματζῖ δἱ Ἰεηρίῃ, ἀπὰ χυοῖεβ οἱ 

διῖ5 5ἰ.6 ὕὕϑβμετ, Ατῖδ8 Μοηῖΐ., (ββίε!!, ϑομπι., αἱ. Ζελὲ ννᾶβ ῥγοῦδὈΪν 80 οδ]]εὰ 

ἴτοτῃ βοῖῃς σβᾶὶ οἵ ἔδῃοϊςα τεβεπιθίδπος ἴο ἴῃς Ἶανν οὗ δῇ δηΐπιδὶ; οοπρ. ἴῃς 

Ῥεπίηϑυϊα “Ὄνου γνάθος ἰπ ΓιΔοοπία, )υϑὶ ψγνπἷπ Μαῖςεα, ϑίγαθο, νἱϊϊ. 5, 2, Ρ. 363 
(ϑιείμιμαὶ, ΝΥ 6.).8 Ναὶ τῇς ροΐπὶ οὗ τεβειηθίαπος ννα5 ἰΐ ἰ8 ἰάϊε ἔοσ υ8 ἴο 
ἡτυιδσίης. [ἢ [ἢ ε Β]]]531ὰ 6 οὐ δἱ ἰΐϊβ Ὀ886 ψγ88 ἃ τουπὰ ἀερτγεββίοῃ, Ἷδὶ]δὰ ἔγοτῃ 
115 βδαρε Μακίεβῃ, Μοτῖδσ, ἀπὰ ἴῃ [5 ννὰ8 Ἐπ ἢδ-αῦτς, (πε Ραγίγί γε ϑργίηρ. 
Ιῃ {πεβὲ νεῖβεβ ψε δᾶνε, ἱμεγεΐοσα, ἃ νεῖῦ ροοά δχαπιρὶε οὗ ἴἢς νδυίειῦ οὗ 

δειοἱορίςαὶ Ἰερεπὰ ψηΐο ἢ στοὸνβ οὐΐ οὗ ἴπε ἐχρ]απαιίοῃ οὗ παπιθβ οἵ ρἷδςθβ 

ΕΥ̓͂ Ρορυΐατ εἰγηποΐοσγ. ἢ Ἐδπιδίῃ-ἸθὩϊ 8 ἴῃς ρἷδος ῆετε ϑαπιβο ἴῆσενν 

ΔΙΑΥ ἴῃς Ἰανῦοης; Μακίεβῃ, ἃ βοῖϊονν ψὩ ἢ αοὰ πιδάς ἴο τεδοῇ νναῖεσ ἴο 

υςηοἢ ϑδιηβουβ (Ὠἰταῖ; 116 Ἐπ μα- τὲ 18 ἴπε βρτίηρ Ὑνΐϊο ἢ Ὀυτγϑὲ ἔογίἢ ἴπ 
τεϑροηβε ἴο ἢΐβ ο8]}1, ε πιὰὺ βδίεϊυ ρὸ ἃ 8ῖερ ἔυγίμογ, ἀπὰ ΔρρΙῪ ἴῃ: β88π|6 

εχρ᾽απαϊϊοπ ἴο ἴδε ψβοὶς βίου οἵ ἴμε δἰδυρῃῖεσ οἵ ἴτε ΡΒ ἰβεϊπεβ; 03 ἴῃ 
Ἡεῦτενν τιδὺ Ὀε ἀπαοτβίοοά εἰΐμεν σύ Ζελὲ οἵ τοῖὰ α 7ατυόομε. ΤῊΣ 5ἴουυ ἢ88 

“ννε., Ὠτ. 

ἘΜ αξίετα ἃ τοοῖς ἴῃ ἴῃς ρἷδος οδ]Ἱεὰ 1 μῃϊ, δίνω. 3 αἱ. (ςεἊ Κὶ.), Ε[ΌΟ., οἔ ΕἸ. 708. 
Σ ἄνευ. 5. δηϊ. αἱ. μρ2; 56εὲ ΚΙ. Οορερι. πὰ Ζεχ. ΚΙ. ἐχρίαίῃβ Ν29 ἃ5 βοοκεῖ οὗ 

ἴδε τοοίἢ ; Ὀὰὶ 5ες Αγμεά, 5.ν. Ν)232; δῃηὰ Βοοματί, ἱ. Ρ. σγό. 

ᾧ Βεοτ- Ια μαἷ-τοὶ (Θ θη. 1614) ἰ5 ὑγοῦϑθὶν ἃ πᾶτης οὗ ἴπε βᾶπιε Κίπὰ; ᾿ΜῸ πί, 
νὰ κοαί᾿5 ἰανῦοης,  ε. 2 »οὐ8, Ρ.. 339. Με. τείετβ αἰ5ο ἴο ϑνακίαϊ, ρ. 298, π, 3, 

Υδαῦι ἰν. Ὁ. 35305. : ΑΥΩῸ Ὠδίηεβ οἵ ρίδοες ; ζΖαΐγ, ογτ ζΖαζγᾶ, φανιαΐ͵ ςαταε} 5 ἰαν᾽. 
ΙΙ 5ὅεε Βεγημείπι, ζελγόμελ ἀεν ἀἱτί, Μελοάεβ, Ὁ. 264. 
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πὸ τὐγῖβίς Δ! ἐεδιίαγες. --- ϑδιπεου ᾿ς ἰοπηίλια πῶς οἴντσῃι ἴα [ετοιυβεἧς ἴπως δὰ 
ἰδίετ ἴω {δε υἱοί οὗ ΕἸ: πετοροὶβ; 5ες Κυδ. Θά3 αὶ ὦ ἐ; Οφέσιω, )μαζε, 

τ. Ρ. 318{. Μοάετῃ διϊεταρίβ ἴο ἰ επτέν [δὶ Βᾶτε 185 ἔλσ ἰεὰ ἴο ποιβίην. 

δὴ ἀε Μεϊάε᾽ς Τεῖ! εἰ-1 εκίγεμ, 4 πὶ. Ν. οἵ Βεεσββεῦδ, 5 ἕλε ἴοο τεϊιοῖε 

(5δεε οκ νυν"); Ουέτιπ᾽'ς ΚΒιεῦεῖ ᾿Ἅϊα εἰ-1 ἐπι, ΝΥΝ. οὐ ΒείΒΙεΒετα ( ) μαδε, ἰὰ. 
Ῥ. 39686.), 5 αηνετίδεά, λῃ 4 [5 2Μὸ ἴοο ἕλε δπδυ; οπ Καιερεῖ εϑ- δίσυαρὴ 5εε 
δῦονε, β 33ἅ424ΔῚ. Οομάει βηής δὴ ̓ Ἄσυαη σα, ΝΥΝ. οἵ Ζοεδδ (7 πῃ Ἡογέ, ἱ. 
Ῥ. 277); ἴδε πᾶπις ἀοες ποῖ δρρεᾶς ἴω ἴδε λίσσες ζΖέζς οὗ ἴδε ὅϑαγτεγ. ες 
2.83. ἴ. ». 939; Εἰ. ,ΧἶΗ,8,. Ρ. 8098. 

ΧΥ͂Ι. 1-3. βασιδοι οαιτίος οὐΐ ἴ[Π6 ραῖοε οἵ Θδζαϑ. --- ϑλπιθοη 
νἱϑὶῖ5 (δζὰ δηά Ἰοάρεβ σι ῖῃ ἃ ματῖοι. Τῆς ΡΠ σπηε5 Ἰεάσγῃ οἵ Ὠΐ5 
Ῥτέβεηςς, δηὰ ἰδγ {μεῖγ ρίδηϑ ἴο ΚΙ]} ἢϊπὶ ἴῃ ἴῃς τηογηίην. Ης τίϑεβ 

πῃ ἴδε πηάα]ε οὗ {πε πίρῇῆϊ, ρ0}}5 υρ ἴῃ γαῖε-ροβῖβ, ἀῃὰ οδιτὶεβ οἵ 
τῆς εἰϊγ- αῖεβ ἴο ἃ ἢ1}} πεᾶῦ Ἡεὕτοη. ---- Τῆς ϑἴογυ ἰ5 οἵ ἴῃς ϑϑῖης 

σδδγδςοίεσ σι ἢ τῆς τεϑί οἵ ἴμε Ἴσγοῖε, δηὰ ἀουθι]εβ5 οἵ ἴῃς βδτὴς οτγὶ- 

εἰ. [Ιῃ ν.2  ἰδῖεσ βαπὰ ἀρρεᾶζβ ἴο βανε Ἴεχαρρεγαῖςὰ ἴῃς ρτγεοδυ- 
οηϑ ἴᾶκεη ὉΥ ἴῃς ῬὨΠ σι η65, ἔγοπι σγῃϊ ἢ ϑοότε σοῃβιβίοη γεϑυ 15. 

1. σα:α] ἴῃ πιοβὶ βουϊπεγη ον οἵ Ῥαϊδβδῖῖπε οἡ ἴῃς οοδϑὶ ἀπά 
οὔ ἴδε Ἰαπά τουῖε το Εργρί τ[Ὠγουρῇ ἴῃς ἀεβεγῖ, [15 ροϑβιτίοη πιδάὰς 
1ῖ, ἴτοπὶ (ἢ 6 ἐγ! οι {{π|65, 4 ρίδος οὗ στεδί σοπητηεγοὶαὶ δηὰ τα] ΑτῪ 

ἱπηροτγίδηςξ ; ᾿ἴ5 πᾶπ16 5 ἰουπά ἴπ ἴῃς Ἐργριίδη 1515 ἔτοπῃ ἴ86 τἰπ|6 
οἵ ΤΠοίπιες 1Π1.," Ιοηρς Ὀείΐογε ἴῃς ῬΠ:]Ἰβεῖπα ἰηναβίοῃ, 45 »0Ὲ}} ἃ5 

ἴῃ ἴτε Απιᾶγηδ ἰΔὈ]εῖβ ; ἀπά ἴζ 15 51}}} ὁ τῃσινίηρ οἷν οἵ τό,οοο 
πῃ δὈϊ Δ ηῖ5.7 ---- Α΄ ἀαγίοτ] 705: 2' ὅεη. 8'} ὅχο. --- 2. 2) τῦας Το( 

2 σαζαΐάες, ϑανιδον ἐς ἐορις ἀϊλιε7} ἴῃς ἤτϑι νεγῸ Πδ5 δος θη δ }}ν 

ἀτορρεὰ ουῖ οἵ 3Η. Τῇ τεϑβὶ οἵ ἴε νεῖβα '5 παγὰ ἴο ὑυπάεγβίδηά. 
{τῆς ῬΪΙβεη65 ψοσα ᾿γίηρ ἴῃ νναὶξ ἔου ἢἰπὶ σΖ ἐς σαΐε 97) “6 αἰέν, 

ἦϊ 5 ποῖ δαϑύ ἴο οοηςεῖνε ἴον ϑαπιβοη οουἹὰ Ρ}} ἃρ δῃηὰ σδγιγ οΗ͂ 

της μαῖε5 πππηοϊεϑιεὰ ; [πὸ δυΐμοσ ἱπιαρίηεα ἴμαΐ ἴΠ6 ρυιαταβ γασα 

45βερ, ᾧ ἢ6 σουἹά μαγάϊν πᾶνε (ἰ]εὰ ἴο ρίνε ἃ8 βδοπλθ ἱπιϊγηδιίοῃ, 
- δά ψῇῆδῖ βουηά 5]δερεῖβ πε  πιιδῖ ἤᾶνε Ὀδθη! ϑίυαεγ νουἹὰ 

ομϊς ἴῃς νοτγάβ σζ μιρἀξ ἴῃ ν.", ὃ Δη συ ρροβα 1ῃαΐ ἴΠ6Ὺ ἰὰν ἴῃ νναὶξ 

4 ΜΗ, κσἰθπ μ. Ξιγοβα, Ῥ. 159. 
ΤΟπ Οαζᾷ 5εε Βείδπα, μμἠαεεέίπα, Ὁ. γϑγ-ϑοο; Νευθδιεγ, σέο. ἀμ Ταδεμά, 

Ρ. 6γῖ.; 1.5 ϑίγτδηρε, ῥα εείίπο μηαΐδν ἐὴς Μοσίενες, Ὁ. 441 1.; ϑίατκ, σάτα μπναᾶ ας 

φλμιπ. Αἰδείς, τ852, Ἀοῦ., 5.3, 11. Ρ.. 36-43; Ουέτίπ, γμαόε, ἰἰ. ἡ. τγϑ-ῶτι; 5}. 
Δερεοῖγε, ᾿ἰϊ, 234 ἴ., 248 Ε΄.; Οαῖί, ΖΔ). νἱῖ. Ρ. τ-τ, ν. Ρ. ὅ9-79; α΄. Α. 5πιδ, 

ΜΠ, Οεον, ν᾿ τ81-ι89; Βα, Ρ. 157 Κ΄. ΖΣ (ἴες,, αἱ, ᾧ 80 αἰϑο Ὠοοζγῃ. 
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ἴοσ Ηἰτῃ δὲ ἴῃ 6 ραΐῖθβ αὐ δαν, Ὀυϊ ἤδη ἴῃε ραῖεβ ψετα οἱοβθα δἵ 
πίρῃι, ἐδε! πρὶ συγε ταὶ μὲ σου ποῖ ἐβοαρα, νι μᾶγανν 1η1}] τλοσῃ- 
ἴηρ. Βαϊ [ζ τιῖς μβαὰ Ῥδθη ἴῃῈ δυῖμοτβ τπθδηΐηρ, μα ψουἹά πᾶνε 
νττίθη αὐ αν, οὐ, μηδ ἠδ σαΐες τὐεγέ εἰρφεα, οτ, μηδὲ σρδοί 

(νβδη δνεῖυ οὴς Νουϊά υηάειδίαηα ταὶ ἰῃ6 ραῖεβ νεῖ 8Παΐ, 

εἴ, 705. 2). ΟΕ] ϑυβρεοῖ τπᾶῖ ἴῃ6 ᾿ῃο]α οὗ ν."β 15 ἃ ἰαῖοσ δα ἀϊίοη, 
ἰπιθηδα ἴο πλᾶῖε ϑαιηβοη᾽ 5 ἐβοᾶρε ἴῃ 6 τῆοσα ψοηάθγῇ! ὈΥ Ἔχᾶρ- 
ξεταϊϊηρ τς ργεοδυϊίοης μοι τῃ6 ΡΠ π65 ἴοοκ ἴο ῥσδνεηζ ἰζ, 

Α 1685 τϑάϊοδὶ, θυ δὲ (16 βᾶπηθ {{π|6ὲ 1655 Ῥσοῦδυϊβ, σοη͵δοίαγα 
σνουϊά Ὀς6 ταὶ [Π6 δυῖμοσ ψτοῖς, ΖΖ4ν σμγγομράξα τὰς Ὠουδ56, σπα 
ἦν ἐμ τυαΐΐ ον» ἀνε αὐ πέρλ ἰοης; βαρροβίηρ; {πᾶ ἴῃ [ἴῃ ἀΔγκη6 85 

ϑαϊηβοη 5] ρρεά τὨγουρὰ {πεῖν Ἰἴη65. --- Ζΐκν ἐφῤέ φωΐεί αὐ πίρλϊ, 

σαγίηρ, ἤσλοη νιογηιΐηρ ἀσίσης τυ τοι Ζἰζ ἀϊμε] τλῈῪ Πα πὸ τβάβοηῃ 
ἴο τιϊηκ τμᾶῖ ἢς σου Ἱά τ ἴο Ἰεανε ἴ6 ρίασε ὈΥ ῃἰρῃῖ, οσ ἴμαΐ ἢ6 

ςου]ὰ ρεῖ ουΐ, ἀἴϊες ἴῃ ραῖεβ νγετε οἱοββά, Ἔνθ ἱΐ μὲ διἱεπιρίθα ἰΐ; 
80 ἴπ6γ ἀἰά ποιδπίηρ, σοπβάεδηι τπαὶ ἱπ ἴῃ 6 τηογηΐηρ ἴΠῈῪ ψουἹᾶ Ὁ 

ΔΌΪ6 ἴο Πηά δπά Κι] ἢἰπι. Τῆς Βαϊξνεγβε 566 ΠῚ5 ἴο πιὲ ἴο ὄδχοϊυάα 

ν."8, ν᾿ 115 σοπίτααϊοίοτν τεργεβεηϊδιίίοη ἰπαΐ ΤΠ ΕΥ ΔΚ ἴῃ νγαὶξ ἴὺσ 
Εἶτα 411 πίρῃς δὲ τῇς ραῖα. ---- ὃ. πῃ ἴῃ πιάά]ε οὐ τὸ ηἰρῶς ἢ6 

ἅτοββ, δῃηὰ πιδάβ ἢἷ5 νγὰὺ τῃσουρῇ ἴῃς ἀεβετιεα βίγεεῖβ ἴο ἴῃς οἱ 

βαῖα. -- 4πά4 ἐαἰαἹ οί 97 διε ρος 9. 26 εἱέν γα απα 216 ύο 
σαή-2οτίς, σπα ῥωῤίεα “φέσι τ, ἐορείλεν τοὐὰ “ᾶε δα» ἰῃ6 ἵνὸ 
Ἰεανθβ οὗ ἴῆε ραῖε ψεγα ηοὶ ἰηρεά ἴο ἴῃς ραῖα-ροϑβίβ, Ὀαΐ τυγηοά 

Οἢ Ρΐπϑ τηονίηρ ἰῇ βοςκεῖβ ἴῃ ἴῃς 51}} δηά Ἰἰη6]. ὙῇΘ ὍὰΓ νγὰβ ἰεῖ 
ἱπίο ἴῃς ἴνο ροβῖβ, δῃά βεουγεὰ ὈΥ βοτὴβ Κὶῃπά οὗ ἃ Ιοοκ." ϑαιηβοῃ 
Ρυ]εά της ρΡοβῖβ ουΐ οἵ ἴπ6 ρτουπά, ἀπά οαττίεά οὔ 'ῃ οηβ ρίβος ἴῃ 6 
ἀοοῖβ δηὰ τε ἡ μο]ε ἔγαπηθνουζ. --- “πο μι ἐάόηι οπ ἀϊΐς σλομδίξγς, 

αηπα εαγγίο ἤλόνι τ 10 Ζὴ6 Ὡρ 9 “16 ἀμ λαΐ λας Τεόγομ] ἴλ6 Ὁ 

ἀϊδίδηος ἴτοπῃ αζα ἴο Ἡεῦτοη οδηποῖ δε (ΑΓ ἔγοπῃ [ογυ τλῖ165. Α 

Ἰαῖθ 1,διίη ἰσαάϊτίοη, οὐ ψῃϊοἢ [6 ἱημδθ ἰΔπῖ5 οὗ [6 οἷ ἅτε βαϊὰ 
ἴο Κηον μοιϊπμίηρ, ἤχες ἴπ 6 ρἷασε ψῆοσε ϑαπηβοη ἀδροβίιθα [Π6 
βαϊεβ οἵ αΔ4Ζᾶ αἱ ΕἸ- Μυηΐδγ, ξ 4 ὉΠ] 5Ε. οἵ ὅδζᾷ, δηα οἠἱγ ἃ 
4υδτῖοσ οὗ δὴ δοὺς ουϊδίάε ἴπ6 νν 4115, ὃ δηὰ [5 5ἰῖε ἰ5 δάορίεά, 
δραϊηδὲ ἴῃς ρἱαίη ἰοχῖ, ΌΥ ϑοπια τγϑοθηΐ σοϊητηθηϊδίοιβ, ὮΟ τὰ 

5. 8ες 2.83, 1. Ὁ. 1120. ἐ Βορ., 2.3. 1. Ρ. 39 π. 

Ζ ϑαπάγϑ (1611), Ουαγεβπιλίιβ (τό: 6-2ς) ; 5εε ΒΟΌ. 4.2. 80 αἰ50 Βεγίγαηά, Οαυέτίῃ. 
δ Ου ΕἸ-Μυηιᾶγ 5ες Εοῦ., 9,2, 11. Ρ. 39; Ουέτίῃ, )μνάέε, ἰδ. Ρ. 188 (.; Σ᾿. 

Δ4ενισῖγς, ἰἰϊ. Ρ. 237. Βα8,, Ρ. τοο; Θαῖι, ΖΟΡΥ. ν. Ρ. τ, 
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᾿ηεϊπυε τὸ τεάυςε 458 πιο 48 ροβϑί]ς ἴῃς ποηάογῆιϊ ομδσγδοῖοσ οὗ 
Θδιηβοη 5 ἴδαϊ5.5 [{ 15 ροβϑβίθϊε, ἃ5 Βογίμοαδυ βυρρεϑῖβ, [μαΐ βϑοπια 

πδίαγαὶ ογπιδίίοη οἡ ἃ ἢ] ἤεᾶσγ Ηδῦτοη πῆᾶν ἢᾶνε Ὀδεη οΔ]εἀ ([μ6 
“(ἴε5 οὗ 642α4,᾽" δηὰ {παΐ [Π6 βίουυ ἴπυ5 πα δῃ οτίρίῃ 5ἰ παῖ] ἴο 
ἴῃοβε ἰῃ τῇς ῥγθοδαϊηρ οπαρίοσ (1.581); Ὀυῖ ἰδ 15. οἰθαγ ἴῃδὶ ἴῃς 

ὩΔΙΓΑΙ͂ΟΙ ὰ8 Ποῖ Α'νᾶσα οὗ ΔΠῪ ϑιοἢ ἰοσαὶ σοπποχίοῃ ἴῃ 115 οᾶ56, 
δηὰ τῆς Ὠγροῖπαβὶβ 15 πο ΠΟΥ ὨΘΟΘΒΘΑΣΥ ΠΟΓ Ῥσοῦδῦϊθ. 

1. ΠΠΙΡ ἸυφῸ 5} ΦΑΒΩΜ κε καὶ ἐπορεύθη Σ. ἐκεῖθεν (ϑυὉ οδεϊ. 3) εἰς 
Γάζαν. ΤὨΪΐδ σοπῃπεοίβ ἴπε βἴοσυ υἱτἢ ἴῃς οἷοβε οὗ [πε ργεοεάϊηρ (1519); ἔτοτα 
ἴδε δοεῆς οὗ Ηἰ5 ἐχρ]οἱξ αἱ [εἢϊ ἢς ννεηΐ ἴο ὅδζαβ. Νὸ οπε ψουἹὰ ὃς {κεν ἴο 

τοϑῖκα δι ἢ ἃ σοπηοχίομ βοσοβ8 152), ψ ῃ}}ς δεν ἰμαὶ νεσβε ἴῃς βοπιενμαῖ ανν- 
ννατὰ ραγίοἷς νου Ἱὰ εδϑὶὶγ Ὀς ἀτορρεά. Τῆς ἐκεῖθεν (Ὁ) ἰβ ([Βετείοσε ργουδΟ 

οτἰ ρίμαὶ. ---- 2. Ὁ501}} ραϊτίαὶ δἀ)εςῖίνε ἔτοπι ἔεπι. ἢ. ρζ. ργεβεγνίηρ ἴῃς ἔεῃῃ. επὰ- 

ἴῃς 2; σοπίγαβι ΣΌΓΠ 156, ΤΉς νοτὺ ἰ5 Ἰδοκίηρ : (5 ἀνηγγέλη, ἀπηγγέλη ΞΞ 2", 
Τῆς οἴβετ νετβίοῃϑβ βυρρ]ϊεὰ [ἴῃς νετῦ ἰπ ἰγδηβιδιίοῃ, ----  ΠΓ}}] Ἡ ΠΗ ρα."; ΗΡ 

δ υδυδὶ]. ΠΚὸ πθπη (189) ἀπά 90 (1 8. 149), τυ ΠΠ τηθδη8 " Κεερ 511}} ἴῃ ΒοῖΒ 

86 η865 οὗ ἴδε Επρὶ. νοτάβ, βίἰδηϊ, δηὰ τπηοϊίοπ]Ἂβ8, ἰηδοῖῖνε; ἴῃ (ἢ ἰαϊζεῦ βεῆβς 

2 5. 191} Εχ. 1414, πο πὶ ἼΡ3Π ὍΝ Ὁ “2 Ν Ὁ] ΘΟΆΡΒΩΜΟ ἕως φωτὸς πρωϊ μείνω- 

μὲν (58 οδεὶ. 8 5) καὶ ἀποκτείνωμεν αὐτόν. μείνωμεν 18 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἱπβετίεά ἴο 
δηιοοῖ (ἢ ς σοπβίγυοϊίοη ἱπ Οτοεῖς. [Ιἡ 35 ἴῃς ῥγίποῖραὶ νεγῦ 5 ἰεῖ ἴο Ὀς 
πηάἀετβίοοά ἔγοπι ἴῃς ργεοεάϊπρ; ὙΠ [μῈ ἀροβίορεϑββ οἴ. εβρ. 1 5. 122, Τς 

4ιεδιίοῃ τοᾶν Ὀς ταίδεά ψνμεῖμετ [με οοῃ8. Ρῇ. ὙΠ), ἼΠν 18. ἴο θὲ ἴδκεῃ 85 δεϊουρ- 
ἱῃρ ἴο ἴῃς οἰαυβε οὗ Ἢ} ({Π]1 ἴῃς πιογπίηρ ἀδννῃβ ἀπὰ ννε Κὶ]} ῃἷπι), οἵ 85 ἴδε 
δροάοβἰ5 οἵ ἴπαὶ εἴδυβε (νγαῖξ {1 τῇς τηογηΐηρ ἀδινηβ, πὰ ἡάερε τὰ Ψ}}} ΚΙ] ΄ 

δῖπι). ΓΟ 705. 116 610 (εη, 2951 5. 1323.2 5, τοῦ; Ὠγδ,, ρ. 135. ΟὈ5., [Β1η[κ5 [μαὶ 
ἰῃ ἴῃεβςε ἰπϑίδποςβ ἴῃς ρεπογαὶ βίγιοίυγε οὗ ἴῃς βεπΐεπος ἔανουτϑ ἴῃ ἔογπιθυ 

δἰἰεγηαῖῖνα, ἀπά ἴπαὶ ἴΓ τὰς Ἰαϊῖεγ ψψετς ἴσας γα τηὶρῃϊ ἐχρεοῖ ταῖμοσ ἼΠΝῸ ἱὮ 
ἱπιρί. (705. 216).} Ι{ πιυϑὲ θὲ θοτηα ἴῃ πιὶπά, ποννανοσ, ἰπαὶ ἴῃς οοηβες. ρῇ. ἴῃ 

ἴμεβε ο4868 5 ποῖ σγανρεγεαίίεαὶν βυθοτάϊπαῖς, Ὀυϊ οςο-οτάϊπαῖθ. ΤΆς βίγυςΐυζα 
ἐδ Ργεοῖβοὶυ [ἢ ς βατης ἀπ [υἀ. 618 1 5, τοῦ 1424 σεη. 2γ46, σεῖς ἴμε Ρῇ. ὑβγοβο- 
Ἰορίςδ!!ν θεϊοῃρβ ἴο ἴῃς εἶπιε οἷαυβε, 85 ἴῃ Εχ. 3333Γ 705. 610, γνῆεγε ἱξ ρβυομοϊορὶ- 

ον Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃ πιδίῃ βεηίΐεπος. Τῆς Ηδεῦτον ΟἿΪΥ σαγ}ς. Ἐχρεοῖα 5 

ἄοπες νεηΐαπι δὰ ἰς εἴ οβίεπάδπι {{0] αυἱϊὰ ἰαοία8 (1 5. 108); εἴ ῥτοΐεραπι 

ἀεχίεγα πιεα ἄόπεο ἰγαηβεᾶπι εἴ [Ο]]8πὶ τιᾶπυπὶ πιεᾶπὶ εἰ νἱ εὐ ]5 ροπιεγίογα 
ταοᾶ (ἔχ. 313,), ΤῊϊβ ἱπαϊβετγεπος οὗ οσοπβίγυςείοη τεργαβθηΐβ ἃ οετϊδίῃ Ἰοοβα- 
Ὧε55 οὗ σοποερίίοι; ἴς αυσβίίοη νν ἈἰσὮ οὐγτογε Ἰορίοαὶ ἀρραζαῖυβ οἵ ρμαγίϊοϊεβ 
διὰ ἴδῆβϑοβ σομρο 8 5 ἴῃ ἰταηβίαιϊπρ ἴο δῆϑνγεῦ πῃ ομς ΨΨΆΥ οἵ ἴπε οἴδπεν οδῃ 

ΒΑΓΟΪΥ πᾶνε οσουτγεὰ ἴο ἴῃς υτίϊοσ δά Ὧϊ5 τοϑάθιβ δἱ 81}}1.. ΟἿΪΥ ἱπ οἂβεβ 

ὙΠ ΒετΓΕ 5οπὶς ἘΠ ρ ΠΑ 515 νγὰ8 ἴἤσονντι οὐ ἴδε τεπιρογαὶ τεϊαϊΐοη οὗ ἴῃς (οἸϊονγίησ 
νετῦ ἀο νε ἤπὰ ἰξ ἱπιτοάμοεα ὈΥ ΤῈ οΥ Ἴπν. -τ- 8, ἋΥ ΓΊΓ 2 ΤΠ} [85 νετῦ ἰ5 
Ῥιοπουποεὰ ᾿γ ΠΗ 65 φγένιας ρωῤμγα]ὶς αἰδο τ Κ. 610 Ἐςο]. 7,8, εἰβενβετα 

- 5. Ζ. Ὁ) Κε. ἴοσ ΄'νὶ πὲ ἱπαρξ; 105. οοϑ, 
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ΑἴννΑΥΒ Ν΄Ὁ; 30 125 1681] 205; Κό,, ἱ. Ρ. 393. --- ὈΡΌΝ)] 1614; Ρῃ]}} υρ, ουἱ οἵ ἴδε 
Βτουπά, 15. 329, Ὑταηβίεῖνε οπ]Ὺ ἱπ ἴμε8ε ρἴδοεβ. --- ΠΥ 2 ὉΡ} ἴῃς Ὀδτ οὗ ἴδε 

ξαίε, ἔτεᾳ. παπιεὰ ψἱτἢ (ἢς ἀοοῖβ, 1 5. 237 Ὠζ. 35 2 (Ἀγ. 85; ϑβογμείίτηθβ οὗ 

τηεῖδὶ, 1 Κὶ. 4ἷδ; οἥεπετ, πο ἀοαδί, οἵ ψοοὰ, Αι. εὅ Νδβ. 3:2, --- 9 Ὁ σκ 

1.2] ἴπ ἑτοπῖ οὗ; ἴῃ ᾿ορορτδρῃΐοαὶ υ8ὲ ἰγεαυεηι)ν Ἔαυϊνα]επὶ ἴο ἐστε (ςἢ, ὈκῸῦ 
1εξι- απ ὰ τε που; 17)0) τίρμι- Πδῃὰ τε ϑουῖῃ; ΥὙΙΝ ννεϑὶ, [υἀ. 1812), 1 Κὶ, ΤΩ 

2 Κ. 2318 Ζεοι. 14; Ὠϊ. 3249 221; 1 5. 157 708. 135; 1 Κ, 68 γ ΕΖ. 428; 
ἐχργεβϑὶυ, Νὰ, 21}1 (βουίῃ, [05. 1814; νγεβῖ, [ο5. 155). ΕἸβενθεσε, στεγίοοξένηρ, 
Νιυ, 2139 2328 σδη, 1816 1928, πῃ Ὧο 8656 οου]ὰ ἃ Β1}] 250 ἔεεὶ ἀρονς ἴῃς 56ε8- 
Ἰενεὶ, αῃὰ 1685 ἴἤϑῃ ἃ πηῖ]ς ἔγοπι ὕδζα, θῈ βαἰὰ ἴο Ὅ6 Ἰγλ2π Ὡ0 ὃν; ΕἸ- Μυμπίᾶτ ἴ5, 
ταοζθονεσ, Ὠοῖ οἡ ἴδε τοδὰ ἴο Ηεὔτοῃ, οἵ ἰῃ ἴῃς ἀϊτεοίίοη οἵ {μα οἰτγ. 

4-22. βδτηβου διὰ 6] 118}. ---- ϑατηβοη ἀρδίῃ [2}}5 ἴῃ ἰονῈ ψτῃ 
ἃ ῬὨ] 5:6 τνοπιδη, ἴῃ (6 νδ]]δν οὗ ϑογεῖς.0 856 15 Ὀγ θεὰ Ὀγ τμς 

ΤΆΪ]ΕΙ5 ἴο ἀἴϑοονεσ ἴῃς βεοσγεῖ οὗ ἢῖ5 ρεγίουβ τηὶρῃῖ. Τῆγες Ἐπ|65 
ἢε ἀεοείῖνεβ μεσ, Ὀὰϊ δὲ ἰαϑῖ, {ἰγθὰ οἵ ἤεσ ᾿ποθϑβδηΐ ἱπῃροσίυη! τυ, 

σονϑδὶβ ἴῃ6 ἱσαῖῃ. ὙγΉ1]|6 ἢα 5166 ρ5 ἴῃ ἢετ ἴδρ, ἢΪβ Ἰοςκβ τὸ βῃανθὰ 
ΟΥ̓; ψῆεη με ἀυγαᾶκαϑ ἢϊ5 βίσεηρίῃ [45 ἰε ἢπι. Ηἰ5 δεηϑγηΐεβ Ὀϊηὰ 
δΐπιὶ δηὰ ρυΐϊ ουἱ ἰδ γε; ἢ6 ἰ5 ἰδ οὔ ἰο ὅζὯΖα, δηά 5εῖ ἴο στ πὰ 
δἷ τῃ6 π}}}} ἴῃ ῥτίβοῃ. --- 4. Αννα») Ἰοοβα σοπηδχίοῃ ; 2 8. 2' 
8, ἄχ. --- 7Ζῴε ναὐεν 97 .50γ6 3  ἐτοπχβ ποΐβϑβ ἃ ν]] ρα, (ἰδίδσβοσεο, 

ἴῃ ἴῃς τερίοῃ οἵ ΕἸευΠετοροΪ 5, ἤθᾶσ ϑάγαα (Ζογαἢ), ϑϑιηβοη 5 

Βοιμθ." Τῆς Επρ 5 βυσνευ ουπα τυΐϊηβ οὐ ϑπκ, τῆτεα- αιαυῖθγβ 
οὗ δὴ βοὺσ νψεϑὶ οὗ ϑυγαιι (ΖοΙδἢ), οὐ ἴῃ6 ποιῇ κἰάε οἵ νΥδαὰγ 
ϑυγᾶγ ΤΠ νά]]ον οὗ ϑογεῖς γὰβ ῬΡσοῦδὈ]ν (ἢ 5 ρτεαὶ ννδάγ, ψῆοβε 

{στ 5 τεπηαυκεα ὈΥ τηοάδγῃ ἰτὰνθ] ]θγ5. ᾧ ϑοσοὶς 5 ἰη Ηδεῦτεν 
ἴῃε6 ϑρεοϊῆς παπὶαὲ οὗ ἃ Ἵοῃοίος ναγί θῖν οἵ ρτὰρε (15. οὗ 7εγ. 25 
σεη. 491), ἴτοπὶ ψῃϊο ἴΠ6 να ον τᾶν γε] ᾶνε τεοεϊνεα 115 
Ὡᾶτῃς ; οἴ, ἴῃ6 νΔ]}ῈὲῪ οὐ Ἐβῃοοὶ (ρταρα οἱυβίθσ) πϑᾶγ Ἡδῦτοη 

(Νυ. 1332).-- Ἡνάοτε πανιό τὐας 2 εἠἐαλ] ἴῃς οὐττοηῖ εἰγπιο- 
Ἰορίςδὶ ἱπιεγρσείδιίοης οὗ ἴῃ6 παπης, ἐσηριῖελίηρ, ἐρυε-ργη, οὐ ἰδἼϊ- 

καΐέ, ὃ ἀγα Ἰυάϊ του βὶν ἱπαρί. ---ὅ. ΖΔ ὡιγαπές οὗ τε με ῆηπες] 

866 οὐ 35. -- βερμί ἀΐμε] ταῖδ, -- ἀπά πα στ ὃν τυλαΐ πισαης λΐς 
οἤγεηρλ ἰς ργέαΐ, πα ὃν τυάαέ νιέαης τῦε γα» ἦε αδίξ “ο εοβε τοῖτὴ 

“ Ο53, 1536} οἷ, 295716. ΘΆΓΑΔ ἰ5 ἰεῃ τη 65 ποτ οὗ ΕἸδυΠοτορο 5, Ο.53, 209399 
151}.  ΘΨΡ, Μενιοῖν:, 1]. Ρ. 53. 

Ζ Οσυέπη, Κκάδε, ἢ, ». 31..; ΦΎΨΡ. Μερεοίνε, ᾿ἰϊ. Ῥ.. 3; οἵ. α. Α. 5πιι8, σι. Θεό. 

Ῥ. 418-222. 

ᾧ 668., Μν., Βε., ἃ]. Ἐογ οἱἷάδγ ἡεης αἱ δργή οἵ ἴῃς βαπιε κίηὰ 5Ξεὶ “δ, οὐ, 
Μγιδοϊορίοδὶ ἐχρδηδιοηβ, ϑιεἰπίῃαὶ, Ζ ριγεά., ἃ. Ὁ. 140 {.; ΜΜιεῖσκςε, 2ὲγ δέδίπεελα 

δέσισον, Ὁ. 44 3.; 83εε ποίῖε Ὀείονν, αἱ τῆς εῃὰ οἵ οὮ, 16. 
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ἀΐνι, δαί τοῦ νιαν τέσμγέ ἀΐγε 0 ἰογηιο ἀΐηε] ποῖ, τυλεγείμ ἀδ 
“γέα  εἰγεησζ ἤΐτς," ἡ Ὠϊοἢ ἀεδβίσογθ ἴῃς σοτγεβρομάδεηος Ῥεΐϊνεδη 
ἴῃς ὕνο οἷδυβθθ, δπα ἰ5 ρταπηγηδίί δ! ἱπεχαςοῖ. ὙΠΕΥῪ ἰτηαρίης 

τμᾶῖ (18 βίσθηρίῃ ἀδροηαβ ὕροὴ βοπὶῈ βθογεῖ τλθᾶῃβ5 ψηϊοῃ ἢς 

Θπλρίογβ, Β0π1Ὶ6 ΟὔδΙΤῚ ΟΥ Δηλεῖ. ζᾧ “41π4 τοῦ τοῖὴϊ ἐασεὰ ρίυε ζλέέε 
εἶσυεη ἀμπάγεα ἐλεζεῖς 97 οἰυεγ} Ῥυοραῦυ εαοὶ οἵ ἴῃ6 ύε ῬὨΠ]15- 
της τυ ]εῖβ (35). ὙὍὙΠὲ πυπῖρεν ευεη ἀμπαγεα ἰβ ἃ βϑοτηθενμαῖ 

βίηρυϊαγ ομα (οἴ, 170; δὰβ5 βυρρεδβίβ τῃδὶ ἰΐ τηΔῪ πηδδᾶῃ, ΟΥΕΙ ἃ 
τῃουβαηά. ΤῊς ἰηϊπηϑῖὶς ναϊὰθ οὗὨ ἴπ6 5ῆεκεὶ 15 δρουΐ βἰχῖυ ἽἿεηῖβ ; 

τῆ68 51 οἤδετοά 5 πιθδηΐ ἴο 566Π1 ΘΠΟΙΤΊΟΙ8. 

θ-9. Το Βτεῖ (γἴ841; (10 βδουϑῃὰῃ θυ η98.--- 6. Ὁ 6114} 
βεῖβ ἀῦουϊΐ ἴῃ ἴαϑικ, δηὰ αϑίκς ϑδιήβοη γγῆδι τα κα 5 τ 50 Β[Γοηρ, 
δηὰ νι ψῃαὶ ἢς σουἹὰ ὈῈ Ὀουπα ἴο τοιτηθηΐ ἈΠ. ---- 7. 727. “λὲν 

σἀοιωία δίπα γῖό τοῦδ τόση ργέεπ ὀοτυσίγίηρς τολίελ ἀσὺυε πο δέξρ 

ἀγίε, »ι»ν τἰγεηρίά τυοζα αὶ, ἀπά 7 «ὐομέάδ ἐξέ ἤἔξε ση» οὐἱἦδγ 

»πηα5} βδνβῇ, ἵπ6 σμαγπιθα υπιρασ. “βοιυείγίπρε, οοτὰβ τηδᾶδ ἔγτοπι 

τε ἰπιθϑιίηθβ οἵ δηϊπλαὶβ ἃγθ γοῦν πιεδηῖ. ΤΉΘΥ γεγο ἴο δ 

στοοη, ἰῃ ΜΠΪΟἢ δἴδῖα (ΠΟῪ νγοτα 1655 ᾿ἰΚοὶν ἴο ἴγᾶὺ οὔ ὕσεακ ἴδῃ 

ψθεη πον μδα Ὀδδη ἀτίθα, ἢ }]6 αἵ [ἢ 58π|6 τ{π|6 (ῃ6 Κηοίῖβ νψου]ὰ 
βεῖ πο τηογα ΠΓΙΗΪΥ. --- 8. Τῆς ΡΠ ϑπα ῥσίποθβ ἔπγηϊβῃ ΠΟΥ 

στ βυςἢ οοτάϑ, νη ἢ 58η6 νουα ποὶ ἤᾶνε δ βαηὰ ἰπ ἴῃ ἤουβο, 

Δα 5ῃ6 Ὀἱπάς πίτπη ἢ πο. Ὁ πᾶν ἱπηαρὶπα ἴπαὶ [ἢ 5 νγᾶβ 
ἄοῃβ 85 ἰΐ ἰῇ βροσῖ, οσ ψῃ]]α ἢδ 5]6ρῖ, 85 ἴῃ ν.}" 3. ---ϑι “μά οὐδ 
λαά “ἠε ἠενς ἐπὶ τυαῖέ γεσίν ἴπ ἐλε ἐπριον γοοη!] ἴο 56ῖζα ϑαπίβοη ἴΐ 
ἴῃς ἐχρεγτηθηΐ βυσοεθαθά. Αβ ἴζ ἰ5 ργεβυμθά ἴῃ τῃ6 [Ο]]ονίησ 

{1415 τπαἴ ϑαπηβοη νγὰ5 μοὶ ἄγαγε οὗ ἴῃ 6 ργεβθῆςα οἵ ἴπ656 πιθῃ, ΜῈ 

ἢᾶνε ἴο βΈρροβε παῖ ἴῃεγ ἀϊὰ ποῖ τυϑὴ ουὖἱ οὗ {πεὶγ σοποδαϊτηθηΐ 

δὶ 6] 118 ᾿5 βίρπδὶ, θὰϊ νναϊϊθὰ ἴὸ 8εῈὲ ψῃεῖπμευ τῃ6 οοτγάς Ὠεϊά οὐ 
ποῖ. --- 7.ε ἐλ οῆπες γε τοῦ “ἦέε, ϑαν»ισοη! Απά ἀξ «παῤῥεαῖ 

26 ὀοτυείγίηρε ας ὦ σραπα οΥὙ ἔστ «παῤ: τυλέη 19 ἐογιός παν {λέ 

γε} τὸ. σεεπῖς ἐς γε, νιῖμους δεῖμα] σοηίδεϊ ; οἵ. οὉ 14, [6 

ἀτίδ-ρ ἵγεα τανίναβ ἂἵ ἰῃ6 βοθηΐῖ οἵ ψαίεσ. Οοιθραγε 8150 15᾽". 
-- 89 τμ6 βθογεῖ οἱ ἀὴς σϑερηρζά τᾶς πο αϊδείοσεί, 

10-12. ΤῊΘ βοοομὰ [118]; [10 ΠΟῪ ΤΌΡΘ8. ---10. 7Ζάσοω ἀκεΐ 
εὐεαϊεαῖ ν»ιΖ σπα ἡρἀΐ νιεὲ ,α ελοοα ν.5 Ὁ, ---11. 27 τἀεν «λοι 

8 ΘΕΆ, (ἰεσ., ΕΝ. αἱ. τωυ. 1 διυά,, Βε. ζ Εες. 
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ὀίπα νιϑ γασί «ὐὐτὰ πσῖν γοῤές, τοῦ τὐλίεὐ πο τυογὰ λας ὄεφη ἀρηδ], 
ΜΒΙΟἢ πᾶνε ἤόνεσ Ὀδδη βιγαϊηεα οἵ οῃδίεά ; οἵ, 1ο᾽Σ, Εογ [Π6 ταϑβῖ, 
«οἴ ν(ῖ. ---12. σήν. --7ε «παῤῥεώ δῖον: οὔ λὲς ἀγηις ἐΐξε α Ἰἀλγεαα 
νι; χγεαά, ἰὰ σοπίγαβδι ἴο τορε. Οὔϑβετνα ἢον ἴῃς Ἐχρσοβϑίοη 
15 νατεἀ ἴῃ τῆς ἴἤτες ῥἰδοαβ. 

4. "5: Βδεσ, οὐ γῸ  εηβ,, Νοσσὶ, Μίςϊ.; ποῖ γνῶ Νεπὶ., ΠΑ ]οποκὶ, να 

ἀες Ἡοορῆι. --- δ. ΟγῺ) ἸΠ5 Π03] ΥῺ ἰβ ῥγεάϊςαϊς, ἴῃς αἴτίρυιίνε δάλεοῖίνε 
σψουὰ μανε ἴῃς δτίίοϊε; 80 ἰπ ἴῃς [ο]]ονίηρ ἱπβίϑποεϑβ, ν. δ. 15, ---- Υν 521) 5Ὁ2}} 

Οεη. 325. 1 5. 17) Νὰ. 125 οἵ. [εἐτ. 207 3822 Οὐδά.7; ὁε α γνιαίά μὸν Αἀἶνφε, 
ΔΌ]Ὲ ἴο ονεσζοοπια Ἀἷπι. --- 5 120] ἴ8ε ΟἿΪΥ ἱπβίδπος οἵ Καὶ ἱπιρί. 1 ρ]. οἵ τῃϊβ 
Ὁ. ἢ α.---Ἴ. Οὐ ὈΝ] ὑπ Ῥ5. 112 οἱ, Ἴλ0 5. 2118; Αταῦ. τὐαίαν, 
4 βἰγίηρ οἵ ἃ Ὀον, σμβογὰ οἵ ἃ Ἰαῖε ᾽; ὅγγυ. ἑδάαν, ἰά4. (πιδάε ἔτοπι ἴῃς ἱπιεβίϊπαβ οὗ 

δῆεερ, ὅἄς., Κᾶγπιεβ. ἰῃ ΡΘ. 1652). ἊὔΑΒΡΒΩΝΟ 1 κς ἐν ἑπτὰ νευραῖς ὑγραῖς, 
5ἰ πι!Ἰατῖγ Ψ., Αθυϊν., Κα., ΠΟ ΜΊςΒ,., ϑίυἀ., ΒΕ. ΘΜ κλήμασιν ὑγροῖς (οΥ κλημα- 

τίσιν ὑγραῖς), οἴ. ΕἸ. [05. κλήμασιν ἑπτὰ... ἀμπέλου," τυἱλες. 80 ΚΙ. 

Μαιδρὶ., (Ιεσ., ΑΝ., ἘΝ. δἱ. -τττ 25 νὉ ἼΦΝ] Ῥυαὶ, οαυδαῖίνε ραϑδῖνε; ἀσσε μοΐ 

ὀέεη ἐγίεα. Ἐσοτ τἱπεὶγ ργορεῦ υϑς ἰΐ νγαβ πα ἰβρεηβαῦϊε ἴμαὶ ΠΟΥ Ὅε ἱποτουρὮ 

ἀτίεά, 50 δ ποῖ ἴο βἰγείςῃ; ἴογ ἴπε ῥγεβεηΐ ρυῦροβθε ζγεεη ψυΐ νὰβ πιοῦς 
βεχῖθ]ε ἴο τἰα, ἴἰὴς Κποῖβ 1655 ἸἰαὉϊε ἴο 51}, ἀπά {πε οοτγά ἰἴ5ε][ 1ε55 {Καὶ ἴο 

81. --ττ 56} ν. 11. 15 (65) 15. 57}9. -- ον 5} Ἠυπιδη Κίπά; {πε ρεπυβ ἴῃ οοη- 
ἐταβϑὲ ἴο ἴῃς ἜἌχοθρίίομδὶ ἱπάϊνίάυα!; ἤδῆςε βοπηεῖϊπηε5 εαυϊναϊεηΐ ἴο δε γεεί οὗ 
»σηδιναί, οὐδεν πόρε, 7]ετ. 3239 Ρᾳ, γ35, --- 8. 5}».»] ΗἸΡΉ. --- ὃ. 3.) ν 5] ςοἱϊες- 
ἄνε; οἵ. δ)2ΚῸ 935, --- Γ5})5] 15, τ. ΜΗ, --- πν.}} ΗΪρΗ. οἵ βεπβε-ρετοεριίοι; 
οἴ. γνπ ἄς, --- 10. τγῦ.] 55, Οδη. 317 Εχ. 826, 

13, 14. ΤΊιο (πἰγὰ ἰτἱ8]; πυϑανίηρ δἷ5 ἸΟΟΚα ἴῃ (ἢ Ἰοοπι. --- 

886 δραίηῃ ὈρΌταϊ 5 Ὠἰπὶ ἔοσ ἴῃ6 ἀδοδριίοη ἢς ἢᾶ5 ργδοιίβεα οἡ ἢδγ; 
ἢς 16}}5 μδσ τῃδὶ {{ Ὦϊ5 ἢδὶγ ψγοτε όνθη ἰηῖο ἴΠ 6 γε 5 βίσθηρτῃ 
σπου] Ἰἰεᾶνε ἢϊπι. ---Ἰη 3Η ἴἴετε ἰ5 ἃ ἰδοιπα Ὀεΐνεθη ν.}5 δηὰ ν.", 
85 ΤῊΔΥ Ὧδ οἰοατὶν βθεη ἰη ΕΝ.: “Απάὰ ἢε 544 υπῖο πεῖ, 1{ ἴῃοὰ 
νεανοϑὶ ἴῃ βενθὴ ἰοςκβ οὗ ΤΥ πεδά νι τη6 νοῦ. ᾿ Απάὰ 586 

[λϑιεηβά ἴξ ἢ ἴῃ ῥίῃ, πὰ 54]α,᾽᾽ ἄς. Τῇῆε επὰ οἵ ψῆδιὶ ϑαγηβοῃ 

βαἰὰ δηά ἴῃ6 Ὀερίπηΐηρ οἵ ψμαὶ Π 6] }]δῃ αἰ ἀσὸ ἰδοκίηρ ; οἴ. ν.1 Ὁ 
ΜΕ 119 ΤῊ Οσαακ νουβίοῃβ ΘηδΌΪε υ.5 ἴο γεβίογε ἴῃς οτὶρίηδὶ ἰεχί. 
Το ἀπ πουϊτῖα5 νὨΙ ἢ τεπηδίη ἀγα ἀὰδ ἴο οὐὖγ ἰπηροετίεοϊ δοχυδίπίδηοα 
ΜΠ ἢ τῆς ϑἰγασίατε οὗ ἴῃς Ἰοοτὴ δηὰ [ἢ6 ῥγοςθββ οἵ ψεδνίηρ. [ἢ 

Ῥδγιουϊαγ, ἀῃ εἰτοσ ἀδουΐϊ ἴῃ6 πδίυτε πα υὑ5ε οἵ (Πε 4΄π δαιὶγ ἰεά 
ἴο τπηϊδηἰεγρτείατίοη, ἀπά τῃδἱ ἴο ρίοββεβ ἰπ Ὀοῖῃ 3Η) ἀπά τἢς νοτ- 
δίοῆβ. [ἰ νγὰ8 ποῖ ἃ δὶ] οὐ ρερ, ἀτγίνθη ἰηῖο ἴῃς ν4}} ((5) οἵ τε 

4 νῥήφεηεα υἱπενία, ΕἸοτα, 11}. 20, 4, οἰϊεά Ὀγ ϑοῃὶδυβηοσ, 

4ι 
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ξιουπὰ (3), οἵ βἴυοκ ἴῃ τῇς οἰοιῃ- θθαμπι οὐ ἴῃς Ἰοοπὶ ἴο Κεερ ἱξ 
ἴτοπλ ὑῃτο ηρ," Ὀυϊ 4 ρΡοϊηϊδα ρῥίθος οἵ ψοοᾶ ςοτγοβροπάϊηρ ἴο 
τῆς σπάθη οἵ ἴῃ6 Οτεεῖκς ψεάνοσ, ἢ] ἢ ννᾶ5 υδ6α ἴο “ Ὀεδῖ ἃρ " τῆς 
νοοῖ ἴῃ ἴῃ 6 οἤαίμ, ἴῃ ΟΥ̓ ΘΓ ἴο τηδία 15 [ῆχοδαβ 116 οἴοβε ἰορεῖθεσ 
δηᾷ ἴογπι ἃ ἤγπι ἰοχίυγο. ἡ Ὑγ6 τεϑίογα δηά {γαῃϑἰαῖο, ΔοςοΙαϊ Πρὶν : 

18. ... 7 δᾶοι τυεαῦὺε τἠς σευερ ὀγαϊας οΓ νιν λεαα αὐοηρ τοί ἠὰδ 

τυεό, απα ὀέαί τ τοί ὰ {λέ δίη, τῖν εἰνεηρίά οὐ γα ἀπά 7 «λαΐ ἐξ 

ἄξε αμην οὐἠένγ νιαηι. 14, .50 τυλέϊε ἀξ τοας αεεῤ 2 εἰμαλ Ἰοοξ 1ῃε 
σεῦεη ὀγαϊας οὐ Δΐς ἀεαά, πα τυουε ἐλέη ἐμτο {6 τυεό, απα δεαΐ 

τοίὰ “6 2ίη, ἃς. Ὗε τὸ ἴο ἱπιαρίπε ἴῃς ϑἰπηρίεδὲ Κιπᾶ οὗ δῇ 
ἀρηρῆϊ ἰοοπι, ὃ ἴῃ ψῃϊ ἢ δ ἀπηβηϊβῃθα ρῥίθοα οὗ βιυ νγὰβ βιδηαίηρ, 

ὙνΏΠε ϑαπιθοη δἰεαρβ οὐ ἴπε ρτουπά νψἱτῃ ἢ Πεδὰ οἷοβα ἴο ἴδ8 
Ἰοοπι, ! Π 6] 14 ἢ ὑνεᾶνεβ ἢϊ5 ἰοηρ Παὶγ ἰηῖο 1[Π 6 ννὰγρ ἡ ἢ ΠΕῚ ἤηρεῖο, 

δηά Ὀεαῖβ ἴξ ὕρ τἰρῃϊ δἀηὰ ματά. Ηᾶς νὰβ ἰδ πιοϑὶ βεουτγεὶῦ 
[λϑίεπεα, ἰῃ ἃ ρτγοβίταϊβ ροϑβιτίοη, ἴο ἴῃς ἔταπιε οἵ ἴῃς Ἰοοπὶ, ἴῃ 6 

Ῥοϑβίβ οἵ ψῇϊοἢ γγεσα ΠΓΠῚΪΥ ρἰδηϊοα ἴῃ [ἢ φαγῇ. ---- πα σἠδ ταϊα, 

7Ζὰε δι εῖπες αγέ μῤοη ἤἧέε, ϑαγιδοη" Απά ἀφ στυοξες ζονι ἀὲς 

σἰεῤ, απα ῥμέεα τ τλες ρον απα {ιε τυεδ] 85 ὯῈ βργδὴρ ὑρ, δ 
Ῥυϊεά τῃς ροϑβῖβ οὗ ἴπε Ἰοοῖῃ ουῇΐ οὗ ἴπε ρτουπηὰ Ὀγ ἴπε ἢαὶγ οὗ ἢ 5 

Ὠεαά, γῇ ννὰ5 [Δϑδὲ ἰὴ [6 ψεῦ. Ὅῆα βᾶπ)Ὲ τηϊδυ πα θιβιδηηρ 

ὙΠΟ ἢ ἢά5 ρίνεῃ Γίδε ἴο ρίοβϑεβϑ ἰη (ὅ δπὰ ΨὉ, ἴῃ (πε ἤτβι μαϊξνετγβθε 
[5 ἢετε 1εα ἴο ἴπε ἱπβεγίίοη ἴῃ 3Η οἵ ἴῃς νογάβ, “ες δίη, Ὀείοσε 

“ε ὥονι, ψὈο ἢ Ὀδίγαγα παῖ ἴ ἰβ ἃ ρ]οββ ὈΥ ἰἴ5 ὑηρταιητηδίοαδὶ 

οοηδίπιοτίοη. 

18. 'ϑν ΓυρῦΠῸ γὩΨ ΓΝ] ἴπε Ὀγαῖαβ ἱπ νυ ῃϊσ ἢ Ἠΐ8 Ἰοηρ ἈΠΓΌΪΥ ἰός 5 γετα 
Ῥἰαἰτεὰ ἴο Κεερ ἴδεπὶ ουἱ οἵ ἴῃς νύ; οἴ. ν.19, διυά. τεπιατκβ ἴπαὶ πλόκαμος 

8. ἔγεαυςητ! επιρίογεά οἵ οοηβεοταῖεα Ἰοςκβ, ἐς. ΑἜβοῆ., Ολοορά. 6; Ἑυτίρ.» 

Βαείλ. 494; εἴ. αἶδο Ῥο]]αχ, ᾿ἴ. ὃ. 30. 8:6 ϑρεησεγ, 224 ἐκρέδιες γέ, 1. ἀἰ55, ἱ, 

ς. 6, 8 1..-- ΟΥ ἴῃε ννοτὰβ. ψῃϊοἢ δᾶνς δοοίἀθηία!ν (4]}]Ὲπ ουἱ οἵ 3Ε5.: ννε πᾶνε 

ἴνο Οτοεκ νεγβϑίοηβ. Οπε οἵ ἰῃεβε ἰ5 τεργεβεηϊεὰ ΟΥ̓ Β: 4 ἐὰν ὑφάνῃς τὰς 

9 ΚΙ, ΑΝ, αἱ. 
ἐ Βγαυη, δὲ υερίἑέμ σασεγοίμηε, τ6ο8, Ὁ. 253. δίυά, ἔδε]5 οοηβίγαϊηθα ὉΥ ἼΣΟΝ 

ΔΝ ν ΔῈ τὸ ἱπίεγρτγεῖ Ἴτν, ποῖ οὗ [ῃς σπάθη Μῃϊοἢ ννᾶ5 υϑεὰ ἰη ἴῃς πρτίρῃϊ Ἰοοπι, Ὀνΐ 

οἵ 1ῃ6 “ἸΔγ " (κτείς, 24εἼέ") οἵ ἃ Ὠοτίζοῃῖδὶ Ἰοοπὶ ; 5ἰ μι Ἰτὶγ Κα., Ο855. Βαὶ (Ὠἰ5 15 
ΟἹ 8]] ἀοσοιιηίβ5 ἱπιροϑβϑίθ]ε. ο ἦ 866 οΠϊ. ποίς. 

ᾧ Βυςἢ Ἰοοπιβ ἄγε ἀεβογίθεα ὮὉγ Κοδίπβου, 8.13, ἱ. Ρ. τόρ; Ῥαϊπιογ, 2 εςεγέ ὁ ἐάε 

Ἐχοάπε, 1871, ἰ. ̓ . 125; 566 αἷϑὸ Νονύδοκ, λ7εόν. αΑγελδοίονσίε, ἱ, Ὁ. 240 ἴ. 

Ι| ὈΙΒεγεηῖ τεργεβεηϊδίίοηβ οὗ ἢονν δῆς ροΐ ϑϑιθβοῃ ἴδεγε, 9440.5., Οςῖ, 1880, 

ΡῬ. 178; Βοοτηβ,, Ρ. 28. 

4 50, ν»ἱ1ἢ βιϊσαι ναταιοικ, Ν' 

Ἢ 
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ἑπτὰ σειρὰς" τῆς κεφαλῆς μου σὺν τῷ διάσματι καὶ ἐγκρούσῃς τῷ πασσάλῳ 

εἰς τὸν τοῖχον, καὶ ἔσομαι ὧς εἷς τῶν ἀνθρώπων ἀσθενής. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 

κοιμᾶσθαι αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Δαλειδα τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ 

ὕφανεν ἐν τῷ διάσματι | καὶ ἔπηξεν τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ εἶπεν κιτ.ἑ. 

Τὰς οἴδεν 5 ἰουῃὰ ἴῃ 115 τηοβί σοτωρ]εῖς ἔογιι ἰῃπ Ἡ δηὰ 5: ᾧ ἐὰν διάσῃ τοὺς 
ἑπτὰ βοστρύχους τῆς κεφαλῆς μου ἐν ἐκτάσει διάσματος, καὶ ἐγκρούσῃς τῷ 

πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον καὶ ἐπυφάνῃς ὡς ἐπὶ πῆχυν, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι 

ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων. καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν Δαλιδα, καὶ ἐδιάσατο τοὺς ἑπτὰ 

βοστρύχους τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ μετὰ τῆς ἐκτάσεως, καὶ κατέκρουσεν ἐν τῷ 

πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ ὕφανε, κιτιὸ. ὍΤὨς ἱταηβ᾽αϊίοπ ρίνεη ἴῃ ἴῃς ἴοχὲ 

ἔοϊϊονν5 ἴῃς ἔοτιμες οὗ ἴμεβε ἴννο νογβίοῃβ, Ὑνοἢ τοργεβεηίβ πῃ Ἡεῦτεν : ὉΝ 
ὍΝ : ΟὝἼΝΠ ἼΠΝΣ ΣΙ ΛΠ ἼΡ2 ΓΡΡῸΥ [ ΓΟΌΌΠ ὉΡ ῬΨΝῸ ΓΊρσΠῸ γ»ὴὺφ᾽ γιν ὩΣ ΝῸ 

ὮῺΥ ΓΙΟΌΣ ΣὝἼΝΓΥ ἩΦΙΝῪ ΓΊΟΌΠῸ »ῈΦ ΓΝ πον ΠΡ 129Φ2. ΤῊς νγοτάβ νεζς ἀτορρεὰ 
ῬΥ ἃ βοσῖρε σῆο 53ἰείρρεά ἔγομπι ἼΠ}2 ἴῃ ν.}8 ἴο ἴῃε βατης ψγοζὰ ἱπ ν.16, Θ᾽ πι]Υ}Ὺ 
Ἡουνίραπι, Βε.. θοοτη.; Μοοσε, }Ά.0.5. Οεῖ. 1889, Ρ. 1γ6-18ο, γῆετε ἴῃς 

τεομηίςδὶ ἴετπι5 ἅτε ὀχρ αἰπεᾶ, δὰ 7λε Δβοοῖ οὔ )μαάρες ἐπ “εόνγειυ, ἴῃ ἴῃς 

,5ασεγεα βοοῖς 97) τἀε Ο. Τ΄., εὐϊϊεὰ Ὀγ Ρ. Ηδυρί. -- ΣΝ Ἴ0)5] πὸ ρταπιηπιδίϊςδὶ 
εχρίδηδίϊοπ οἵ ἴῃς τγίϊοὶς ἴῃ ἼΓΣ ἰδ Ροββϑί]6; ἴῃς νογὰ ἷ5. ἃ ρίοββ, ργοῦ δ 
οτ ρίαν υυγτἴεη ἴῃ ἴμ 6 τηδγρίπ ΟΥ̓ ομ6 ὴΟ υπῃάἀετβίοοά 246 2ὲρ ἴμ ν.288. 144 ἃς 
8 ἀοπε ὉγΥ (ὃ απὰ Ξ;, δῃηὰ τοϊββεὰ βεγε δὴ Ἔχρ]οἷξ πιθηϊτίοη οὗ ἴδε ρυ της ουἱ 
οἵ ἴδε ρίῃ. 

16-22. βαιηβοιυ ἀἰβοϊοδθβ ᾿ἷβ βϑθοσϑί, δηὰ 18 ΒΟ! οὗ ἢΐδ 
δἰσοη ΙΝ. --- 1δ. ἴσιο «αν ἠάσις ταν, 7 ἔουε ἠλέε, τυλδη Ἰάσις ἄρεῦ 
ποῦ ἐοηβαάς ἐπ μις 7] οἵ. τ Κ. οὅ. [Δἴ τεείπρ ἐπα ἐὰν ἀεαγέ (με 
ἵπηθσ τῆδῃ ΜΠ 115 βοοσγαῖ τπουρἢ 15) ἐς ποῦ τού μι; οἴ, ν.Ἱ, “δ 

τοϊὰ θυ 411 ἢἷ8. ποατῖ,᾽" ἐ.Ζ. 41} ἢ15. πηϊπά, 4}} ἴτῃαιὶ ἢ Κπενν δδουΐ 

ἴδε βουγος οὗ ἢἰβ βίσεηρίῃ. Νοῖ, “.» αὔεεδοη ἐς πού σίυδη ΤῸ γῖφ, 

φἰοἢ ἰς ἴῃ [1561 ἃ (δε ] 6 ἰδυϊοϊοσυ δηὰ ἀοεβ ῃοῖ δεςοτά ψἱἢ ν. ἢ, 

- ΖΑνίες αἰγεαάν ἠάοιε λατέ εὐεαίεά νιε] ν..3,---Ἴ1θ. Οἱ, τῳ}. 
51:6 Ὀεβεῖ ἢἰπὶ σοπεπαδ!ν ἢ ΠΟΙ τεργοόδοῆθβ δηὰ ἱπιροτίυη 165, 
δηὰ υτρεά πὶ ΕΠ] 58 ραίίθῃσβ νγᾶβ υἱτε τ] ἐχμαυβίεα (10᾽5) ; 145 
ψ 6 τηϊρϊ αν νυ ἢ δὴ ἱπηϊδϊίοη οὗ ἴῃ6 Ηεῦτενν ρἤγαβε, ἢθ ννᾶβ τἰγεὰ 

ἴο ἄεδιῃ οὗἉ ἰϊ. --- 17. 272 Το λεν αἦἤ λὲς νεὐμαἱ ] νι δ 18. 4}} τῃαϊ πε 
Κηον. --- Α τάζοσ μαὰ ἤδνοσ Ὀδθὴ υϑ64 οἡ ᾿ὶβ5 Πεδά, ἴογσ ἢθ μαά 

Ὀεδη ἃ τεϊϊρίουβ ἀδνοῖες ἔτοπὶ ἱπίδπου (135) ; ἴ{ πε νγεσα βμανεά, 
[5 βίτεηρίῃ νου]ά Ἰεᾶνε Ηΐπι, δηά ἢ6 ψουὰ Ὀεσοπια ἃ5 ϑγεδὶς ἃ5 
οἵδε πιθη ; οἴ, ν.᾿.}.15 (06). ---18. εἰ Π]α ἢ σαν [μδὶ αἱ ἰδ ἢς μδὰ 
το]ϊά Πεγ ἴδ6 ἴταῖῃ, ἀπὰ βυπιτηοπθα ἴῃς ῬὨ]] 5: πα τυ] β, ἀϑϑυγίηρ 
ἴμοπὶ ἴῃδὶ {ΠΕ ψου]ά ποῖ θὲ ομεαῖεα δραΐη. ὙΠΕΥ οᾶπια, Ὀσπρίηρ 

4 8εὲ ΡοΪ]υχ, 2.,.,. ἐ Μοὶ οἵδεσ πηδηυβοτρίϑ ργεβεηϊ ἃ σηϊχεὰ ἰεχὶ, 
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ἸᾺΣ ἩΜΗΜΥ ΠΣ ΠΆῸ, ῬΕΚΘΗΣΟ  Ἐ᾽ ) -- 19. 58ε γμὰὶ ἔἴτπ ἴὸ εἶξερ 

ΟΠ ἤετ Ἐρ (εἴ. ν." (5), δινὶ εαπίπσ ἃ πιᾶη πῆο τᾶς ἴῷ τεδήτϊηἼος, 

μιά δίτα Ξξανε οΥ τῇς φ«ενεη ὑγαδιής οἵ ϑαπυσοῦΞ δαῖτ. Ἀςςογδησς 

10 ἈΨ, νὸς «μδνεὴ τ οΥ Βετϑεῖῦ; δαῖ τῆ δα τς Βὶ πος ὡρρασθηὶ ψὮγ 
18ε τωᾶὴ [5 τησῃτοηκά αδἵ Δ} ; [τ 5 πος βατιξέβετοτν ἴὸ ξαρῇοθς ἴὰδὲ 
ἢς τρέτεῖυ πλιάςά μεσ ἴπε σαζοσ." Εἰἴδες τὰς ντετὺ τασϑὶ Ὀς ὮΚεΩ 

ελπϑλιίνεῖγ,7 πῇς ἢ 15 5ΟΔΓΟ Εἶν παιταπῖε ὃν ἀξᾶσε οὐ ΠΟπΞΙΓᾺΓΏΟΣ, 
οἵ ἰῇς τεχί πιυοῖ Ὁς ἐπισηάςα ἴοὸ τεδά, ἀξ Ξβδνεα, ἃς. --- πα «ἀξ 

ὀσχαπ Το ἑογνιεπί ἀΐσε, απα ἀὲς τἰγεπζίὰ ἀεβαγίκα ἥσοπε ἀϊπ] ἔτοτα 
τῆς ποτή-, 7 τοί “ἀαξε σιγεεί ,γέε, ν. 5. τε ἀτὲ ργοραδὶν ἴο ππάετι- 

μλησ τῃλῖ 5ῆε Ῥουπά Πίπι; εἴ. ν᾿ Σ (5 τεπάσις, ἀξ δεζαπ Ὁ δε 

ὀγσωχάξ ἕστο, ἃ πο ἢ τελαϊπρ ἰ5 ῥρτείεστεα ὃν Ὠοογηηςκ ; ὕαϊ ἴῃς 

ΡΑϑϑίνε 15 1Π 1156} 685 (οσοῖ δε, αινὰ ἴῃς δεῖνε ἴ5 Ξῃρροτεά ὃγ ν-΄. 

Ηονν 95ἢε ἰογπιεπίεα Πίπι ἰ5 ποῖ τεϊδῖεά ; [ετοπηε ἱπίεγρτεῖβ, ἐρορι 
αδίχζεγέ ἐμ, ἐ ὦ “4 γεβελίεγε. Ῥεῖθαρϑβ ἴδε πογάϑ τείεὺ τβεσεὶν ἴο 
Βεῖ δἰδγπηίηῷ οτσΥ, δός λέμε ίπες αγε βοπ Ἰάξε. --- 30. Ξε συοζε 
“ν»ονε ἀίς “Κεῤ, «πα Ἱἀσωρλί, 7 «λα γε οὗ ας 7 λατε ἀρπε ἥνιξ 

απο ἡνις ἀραΐπ} εβϑεᾶρε, ξὸ ἴτεε ; [ ποῖ, σό σμί ας αἴ οἵλεγ ἅνιες. 

- 7 τὐἱῷ «λαζε νιγεεζ )»ε6} ἔτοτα ἴῃς Ὀοπάϑ ψτἢ πῆς Π 6] ]δἢ δὰ 

Ξεουτγοά Πίπι ; 55 οτ τοπι ἴῃς ῬἢῚ Π511Π65.}7 ΟἸΠεῖβ ἰηϊογρτεῖ, 7 οὐδ 

“ἀσζε »ιγεσί στυαζε. 11 --- ον ἀθ ἀϊα] ποί ἔποιν “λα! γαλευεὰ ἀαά 

“ἐῤαγή γγονε ἀΐνι] 5εῈ τ 5, 1τ8'2 )8'5 : 1 σου] θὲ τῆς 5ᾶπιε [πίηρ 
(ο 540, “ἦε «ῥί»ἱ οΓ γαλευεὰ (τ 8. 16). 1 νὰ νουϊὰ υπάετείδπά 
τῆς δυϊποτ᾽ 5 πηεδηίηρ, τγῊά. σδπηοῖ σοηςεῖνε ᾿ἰα ψογὰβ ἴοο Ἷοη- 
οτεῖεῖν ; εἴ ν ῖ, ἀΐς εἰγεηρίά ἡξραγίκα ,γοόσι ἀΐνι. ---- 91. Τὰς μα 
ἐτδμος σείζεη ἀΐνι ἀπά δογεα μέ ἀΐς ἐγ65} τ 5. ειὖ Νὰ. 16. Τῇε 
Αβϑγγίδῃ τηοπηυπιθηῖθ τεργοβεηῖ ἴῃς ὈΙπάϊηρ οὗ οσαρίϊνο5 ἢ ἃ 
δ[ΔΤΡ ἱποίγατηθηῖ ; 88 εἴ. 2 Κ. 2ἷ. -- ΤΕΥ τοοῖ {πεῖς ὑτίβομεσ ἄονῃ 

το ὕδζα, τπεὶς οἢϊεῖ οἰἴγ. [6ν]5ἢ ἰεδοἤο β βανν ἃ σειγὶ δατῖνε }υ5[6 6 

πῃ τῃ15: ἰη ΟδζΖὰᾶ ἣἢς ἤτϑι ψεηὶ ψμογίηρ ; {[πετείογε ἰῃ αζΖᾷ ἢ νγᾶ5 
ἃ Ὀτίβοποσ. {}}--- 41π4] νιαάδ ἀΐνε “ασί το ὰ ὀγοηῶο σλαοζίας} 2 5. 3} 
2 Κ. 27. -- 41π4 ἀξ τυας ἐνιῤίογεα ἐπὶ ργίπαϊΐησ ἐπὶ λε ῥγίσομ] τατπ- 

5. ΚΙ. 20, ἘΚΙ. το, 
ΖΝ ε πιίχῃϊ αἰπιοϑῖ Ὀς ἰεπιρίεα ἰο οοπ)εοίατε (Πδι ἴῃς ννογάς, τς ὀοικμαἱ ἀένε, ἕδνα 

Ὀεεη δοοί απ !}ν οπιἰεά, ᾧ Εχοερι Β, ΙΙ 80, τμεῖν, Κι., ἔδιβ5, Κιεὶ, 
4 ἘΝ΄., νυνὶ πιοϑὲ οοπηγη.; ΘΟ ἢ πη, ἱπίεγργεῖβ, σζο ομέ το σὴ νἢ της ῬΗΠ 5εἰ πε. 
ΦοκΪ νγ, Βε. Ἠ ϑ.ῆπι. {τ ΚΙ. 

ἐξ Βοῖία, λήοημνηεμί ὧς Δ᾽ κἶυε, Ρ]. ττϑ; τεργοάυςεά, 2243}. 5.ιν. “ ῬυιμῃΙδ πη θ; 5." 

{Π| «5οέᾳ, οὗ ; δες ἴῃς ἡνῃο]ς ραββδαρε. 

Ἂς 
ἊΣ 
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ἱῃρ ἴῃς Βδηάπ}}}}. ΤΠ τνρᾶβ8 πασὰ δηὰ τηδηΐαὶ Ἰαδουσ (15. 473) ; 
ἴῃ ἴῃ6. Βουβομοϊὰ ρεησσα!ν ἄοης ΟΥ̓ 5'ανα νοῆθῆ. Απιοηρ ἴδε 

Οτεοκα δηά Ἐοπιδηβ, θείηρ ρυΐ ἴο ννοσῦῖς δὲ ἴπ6 τῇ}}} νγὰβ ἃ ποῖ 
ὉΠΟΟΠΙΠΊΟΩ δηά τους -ἀτοδαθα ῥα βῃτηθηΐ οὗ ἰανεβ, ἴο ψῃηϊοῦἢ 

ἴθεῖα ἃγα ΤΏΔΩΥ τείεγθηοθβ ἰπ ἴῃ οοπὶς ροεῖβ.5 ΕἸΘΟΠΊΘΩ ΨΕΙΟ 

Αἰϑοὸ ρῬυηίβῃθα ἴῃ {Π|5 γᾶν ἴου βἰΐρῃιϊ οβδηςββ.  --- Τῆς οἱ ἄδσ σομὶ- 
τηθηϊδίοιβ σοπηράσα ἴῃς βἴοσυ οὗ Νίβυβ οἵ Μερᾶγα, ψῇοβα ἀδυρῃϊογ, 
ΘΟ. }α, οἱ αοκεὰ οὐὐ 6 ἢς δ'ερὶ τῃ6 ρυγρὶα μα ἴῃ τὰς πα] 
οὗ δῖ5. βεδὰ οἡ Μηϊοἢ ἢἷβ 11{Π ἀερεπάοά. 1 ---22. “47 |΄ς λαΐ» ὀέραπ 

ἴν φγοῖυ ας σοοῃ ἂς {ΐ τυᾶς «ἀαυεά ο77 115 νεῖβε Ἰοοῖκβ ἰοσνασά ἴο 
ν 36. Πότε ϑαηβοη ἄοεβ ἴῃς τη ρῃτεϑὶ ἔθαϊ οὗ 4}. Τῆς ϑ5ἴουυ 

Τράκα 5. ἢἰ5. βίγεηρτῃ ᾿η5ΕράγὉ]6 ἔσοπι ἢΐ5 βδογεά Ἰοοκβ: ψ ἤδη Ὡς 18 

ββοζῃ οὗ ἴῆδῃι ἰϊ ἰδανεβ ᾿ΐπὶ ; ΨΏΘΩ ἰΐ 15 Γεβιοσεα ἴο ἢἰτὰ {ΠΕῪ τηυϑδὶ 
δᾶνα στονῃ δρϑΐῃ. 

16. ὁ πρχ5] 886 ἀβυδ] σοπβίσαοιίοι οὗἨ ἰῃΐ5 νετῦ; οἵ. 1417 (Δοουβ.). --- 
Ὁ Ὁ) 09] 2εγρείμαδην, εονεδέανεν; δ. 4321 5. 1829 23}4 705. 433, ἔτεα. ἰπ Ὀϊ. 
δηὰ 7ετ. --- Ἰπχσκογ"] ΡΙ, ΤὨς νῦ. 8 σοτησιο ἱπ ὅυτγ.; “ 5ίγαϊἴεη, ργεβϑβ, α15- 

τεββ᾽; ϑυποῦγτῃ οὗ ᾿α'9 (ΞΞ Ηδςῇ. ΡΥ). -τ- ΓῸ5] 29 τὰς ῥοΐρ ὁ ἀἰεαίΆ. ---- 
17. “0 ΠΣ ὉΝ] οἡ ἴδε ἔοτταῃ οὗ ἴδε σοπά. 8επῖ, 8εε Πτδ., Ρ. 177 ἔ.; οἵ, ν.1. 1.18 
(ἰαρετί. πῃ ῥτοιββὶβ). ---- 18. ὅ0 τῶ 2] Οὐτγξ' Ὁ, ψ τ 811 τη 6 νετβίοῃβ ἀπά πιδην 
οοἀὰ, δηὰ εἀά. οἵ Ἐ (Ὀε Ἐοβ5)). Τῆε Κεῖθι 15 πιεςμδηΐοδὶ τερεϊἴοπ οὗ 
δε ῥγεοεάϊηρ τὸ ἼΩΝ 55. τον πον ὍΡ0] [μ6 ῥετῇ. σοπβες, ἰ5 ἱπιροββί ὃ]8 (δραϊπβὲ 
Βε.); τεδὰ 95), ΒΟ. ἃ πυταθετν οὗ οοἀὰ, Βανε; ϑίυά,, Κα. --- 19. ὙΠ Φ0}] Ρι.; 

-ππρϑὴ} Ὁ»}] ΘΟΆΡΒΗΩΜΟ αὶ ες ἀνὰ μέσον, ἱ.ε. 7.2, Μ» Ὡς Ποοτη. δαορίϑ. ---- ΚἼΡ ΠΥ 

[χ] Ἰάϊοπιαῖϊς ἀειοτπνϊ παίίοη, ἴμς τη οα]]εὰ ἔοσ ἴπε ρυγροβε; 8ες οἡ 83, 
-- Ὁ 5 τὸν κουρέα (Β δἴοπε ἄνδρα), 3.,38 “ονδογενε, ἴῃς οοπίεχι βυρρεβίεὰ ἴῃς 

τῆοτα βρεοϊῆς ἴεγῃη. Τῆς Ηεῦτεν ἴεχὶ Ἰδοῖκβ μετα βοπιεϊμίηρ οὐ 115 υϑυαὶ ἀεῇ- 
τἰΐεηε58. --το Πυ).}} τε 8ῃουϊὰ ργοθδὶν ἐπιεπὰ γίϑλνι, τ ἸΩ} ὉΠῸ.] ΦΑΡΒΕΜΝΟ 
5:1 καὶ ἤρξατο ταπεινοῦσθαι, Ῥτοῦ. ρτοπουποίηρ ἔπε ἱπί. 85 Ρυαὶ, ταν Ὀῃν), οΣ 

Ῥοβ5. γσυ ΑΒ Ἔχ. 108); δἀορίεά ὈγῪ Ποοτη., Καυίζθοῃ. --- 20. ὅὍΣ09 νὰν 
Ὁ903] 205.81 Νὰ. 2411 5. 310 2026, οὗ, Ὁ)}2 ὃ)", ΦῚΠΣ Ψ τ, 92 τοῦθ, ἃς. Οπ 

ὈΡῸ 5εὲ οἱ 158. --- Ὑ)Ν}} οοππεοῖοά ἴῃ ἴμε β6πις ἴξηβε Ὑἢ ΝΥΝ, βίπος ποῖ ἔνο 
ςοηπβεουζίἧνε δοῖβ ἂῖα τηδϑδηΐ, θαῖ ἴννο βἰσηυ Δ πθουβ τηοσιοπΐβ ἰῇ οὐς ἃοῖ. ΙΒ 

ἔς νῦ. οἵ, Ηρα. 15. 5252, ὈσΦΥΝ 2) "ὋΥ» ὍΟΡΌ γπ. ΝΙ. 8. εἰβενβετε 
(5. τοῦδ Τοῦ 38:8) ξ ραββῖνε ἴο Ρὶ. (ἔχ. 1457 Ῥ5, 13616), Ῥεγῆδρβ, ἱπ ἴῃ 

4 8ε6 Μαγαυδτγάι, δγέναφιεδεη αἷεν Κδνεεν, τ870, Ὁ. 179, 405; Ρίδαυϊ, Βαεελ. γ81; 
Τετοηι,, Ῥάογηι. ἰ. 2, 20; “κά. ἱ. ἃ, 28; ἄς. 

{τ Ορά. Τἀεοάος. ἷχ. 40, 3. 5.6; ϑοογαῖεϑβ, ἀλε, ἐεοῖες., ν. 18. 
1 ΑροϊἹοά,, δι δ] οίάεεα, ᾿ἰϊ. το, 8 ᾧ 4; Ονἱὰ, λήείανε. νἱ]!. 8 Π, 77 Β..; οἔ, ἴδε 5 πηῖ αν 

δίοιυ οὗ Ριεγεῖδοβ δηὰ ἢἷ5 σοϊάδη Παίγ, Αρο!]οά,, ἰΐ, 4,7 ᾧ 4; 1. 4, 5 ᾧ 5 (. 
ᾧ [ἢ τὰς Ἰαϊίεν ἰϊ 15 ρεσθδρϑ ἃ ξίοβϑβ ; 5δεὲ ϑἰερίηεά. 
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ΔΌβεπος οὗ 8 σοπηρϊετησηΐ, ἰϊ Βῃου]ὰ Ὀς ἰαἰκει Βετα ἰπ ἴῃς βεῆδβε, "δύουβε τηγεοῖ 
ἴο δοῦν, ἐχετὶ τγβεῖγ᾽ (ῦ, ΚΙ., (α55.)}; οἱ. ΜΗ. ψ. ([νγ, ΝΑ Ῥό. ὑϊ. 
Ρ. 414). τοῦ Ὁ ΝΥ] ,“ὴγ ἀξ αἰαὶ "οἱ γεαϊίαε, οἰτοιπιδῖ. οἷαυπε. --- Ὁ ΨΠ22] 
ἴῃς ἀυδὶ, 85. με ϑρεϑῖὶς οὗ ἃ ραὶγ οἵ δμαπάουῇξ, ---- ἹΠῚ 5} 11τ4 ἀφ δεεαν"ὸ ὦ 
δρινπάεν, ἴὰ νὰ ᾿ἷβ ρεττηαποηῖ οσσυραίϊοῃ. --- ΟΥ̓ΌΝΠ Γ22}] Βεῖε δηὰ ἴῃ ν.35 
Οετξ ὈΣ δ ΝΠ, ῥοῦ. ἰπίεπάςά, ποῖ 48 μίιτ. οἵ Ὅν, ψνἘΪΟἢ ρου] Ὀς ττἰνῖα] δαὰ 
ἱ νατίδπος ΨὙ1} ἰῃς Ρτϊηςίρ]ε οὗ ἴῃς σοττγεοϊΐοη 'π αςη. 3929, θυϊ οἵὗὁἨ ῸΝ (154); 
οὗ, ΝΠ ΓΙ [ετ. 3γ}δ, “ἤουθε οὗ Ὀομῃάϑ,᾽ ποῖ," οὗ [με Ῥουπά.᾽ [Ιῃ ΔΩ οδβε 
τὰς Τοττγεοιίίοῃ ἴδ ἈΠΏΘΟς 5881. --- ΠΟΥ] Ρὶ. ΟἿΪΥ οὗ στον οὗ Βαὶτ, 2 8. 1οῦ 

ΕΣ. 161, Καὶ, [,ἐν. 1351. 

283-26. Τὸ ῬΒΙ]δμθ8 οΘΙΘΟΣαΐθ [ΠΟΤ (τα ΡῈ αἵ ΘδΣα. --- 
23. Τῆς τυΐεῖα οὗ ἴπ6 ἔνα ΡΠ] σης οδπίοης (32) ἀββθι]ε δὲ 

Οζα ἴο ον ἃ ρστθαῖ βδοτίῆςε ἴο {πεῖν ροά, θαροη. ζαροῦ ν)ἃ5 
ΨΟΙΞΠΡΡοα ὉΥ 411} τῆ Ῥἢ Ἰβι 65; 5 γα ΠαγαΪγ ον ἐπουρῇ ρους 
1Π εὶς στα] σίοη, πούνενοσ, ἴο δίϊστη ἴΠδὶ ἢ6 νγᾶ58 ᾿πεῖσ πδιίοπαὶ σοά, ἴῃ 

τε 5θηβ86 ἰὴ πῆ ΟΠοιηοβῇ, (οσ ὄχαιηρίθ, ννὰ5 ἴἢς ροὰ οὗ Μοδῇ. 
ΟΥ τε ομαγαοῖου ἀπά ψουβῃὶρ οἵ Πάροη ψγὲ Κῆον ΟἿΪΥ Μ᾽ Πδΐ 15 ἴὸ 
Ὅε ραϊποσεὰ ἔἴτοτα ἴῃς ραϑβϑᾶρε Ὀδίογε ὰ8 δπὰ ἔτοιῃ 1ἱ 5. 5. Ασοοσά- 
ἴῃς ἴο ῬΏΪΟ ΒΥ 5, 0 ρῖναθ ἢϊπὶ ἃ ρίδοα ἰῇ ἢϊβΒ Ῥῃοεηϊοίδῃ 
1πεορόηΥ, ἢ6 νγὰ5 ἃ σοὰ οὗἉ δρτίουϊυτε, Ζεὺς ἀρότριος ; Ὀὰπὲ 115 15 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ ΟΠΙΥ δ εἰγτηοϊορίοδὶ ἱπίογργοϊδίίοη οἵ ἴπΠῈ πᾶπηθ. Αποίδοῦ 

Εἰγτλ ΪοΩΎ ἀετίνεβ ἴἢ6 πᾶπης ἔσο (ῃ6 Ηδῦτεν αν, " 85}. πος 
Πανιὰ Κίμηοδιὶ (ἀϊεα δϑουΐ 1235 Α.0.), ἱξ ἢὰ5 Ὀδθὴ [πε σοτητῆοῃ 

ορίπίοη {μαι ἴπ 6 ἰάο] οἵ Ῥάροη βροΐκβϑη οὗ ἴῃ 1: 8. 5' μδά ἴῃ ἔογτα 
οὗ ἃ τηδὴ ἔτοιῃ ἴπε νναῖϊϑὶ ρ, ψῃ]Ὲ Ὀεῖονν [6 νναὶϑδὶ ἰζ τννὰ5 ἴῃ 1Π|6 
ἸΙκοῆθβθβ οὗ ἃ ἤβῃ; ὃυϊ {Π15 [ΠΘΟΥΥ 5 Ῥγοῦ Δ ΠΟ πιοσα ἴδῃ δῃ 

Ἰηρεηίουβ δἰϊεπιρὶ ἴο Ἔχρίδίη ἴἢς σοττυρὶ ἰοχῖ οἵ 1 5. κ᾽ ὉΥ τῃε αἱὰ 
οὗ εἰγιποίομν ; 8566 οὔ. ποῖδ. -- “πα ,ογ γε" 45} Ἰῖτς ,ον γοζοίε- 
ἕηρ. ὙΠεῖν γεὐοϊοῖηρ Ὀείογε ἴῃ 6 ροά ννὰβ ἴῃ6 ἀεςπηοηβῤίγαϊίνε Ἔἐχργθβ- 
βίοη οἵ τποὶγ ρταϊτυάς (οἴ, Ὀϊ. 1215 18 τ6}} 277 1δν. 23 Νεῇ, 8.513), 
1ι ἰ5 ροίηρ υΐϊϊε θεγοηά ἴπε ενίάεηος, ἤονγανοσ, ἴο ἰηίεσ ἔτοπὶ 1:15 
οοἰε ταϊίοῃ, 85 βϑοῖῃθ βοῆοϊδῖβ ἀγα ἱπο]πϑα ἴο ἀο, ἴπαϊ ἴῃ 6 ψγοσβῃΐρ 
οἵ Ῥάροῦ μδὰ αἰναγβ ἃ ᾿ογοιβ δηά [βϑῖϊνα σμδγδοῖαυ. ---- Οἱ» φοα 
λας ρίνεη ϑαεδοτι, 017 ἐπϑρην, ἑριίο Ομ» 2οτυεγ} Ἰυδϑῖ 85 ἴῃς 15γδε]- 
ἰϊο58 ψου]ὰ αν βαϊά ὑπάεσ 1{κα οἰγουμπηδίδῃοεβ; οὗ ττὖῦ Πὲ, 45, 
Μεβμδ᾿β ἱπβοτιριίοῃ, 1. 14 ἔ,, 19, 32, ὅς. ---24, γάση δ ῥεοῤῥε 

Φ ΤΏετε ψῶ5 ἃ ἰεπηρὶς οὗ Ὠαβοη αἱ Αϑῃάοά; ἱ 8. 5}. Σ᾿ Μδος. 1οδ 1τέ, Ῥίδοςβς 
Ῥεαγίης ἴῃς ἤδίης Βεϊμ-ἀδροῦ τερσεβεηὶ οἵμεσ δεδὶβ οἵ Ὠἱ8 υγοσξῃΐρ ; δεὰ ποῖδ, 
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σατὺ ἀΐνι, ἐὴλδν “εἴ τ ὦ «λοι ἐπι ἀοποιν οὗ ἐλοίν ροα]] τῇς νετὺ ἰ5 
186 54π|6 ψ ῃΪΟΝ Θηΐοιβ ἰηῖο ἴῃ 6 σοπηροϑίϊοη οὗ Η4]]6]υ)αἢ,, “ ταὶβαὲ 
16 ΟὈ] χαΐοτυ βθουϊ ΟΥ βοὴρς ἰῇ ποποὺγ οὗ [Δ ᾽; 8566 οἡ οἷ. --- 
ον ἡλεν σαἱαῖ, δε. ἴῃ656 ἄγ ποῖ ἴῇ6 ψογάβ οὗ ἴῃς ἀσώϊέ 5δουῖ, 

ψΠἰο ἢ νγὰβ ῥσορδΌΪγ ἃ βίδπάϊηρ ἰοσηγ]α σοηβίϑιίηρ οὗ ἴῃ ΠᾶΠΊ68 
δηά μοποπῆς ορίτΠεῖ5 οὗ ἴπ6 ροά, Ὀυΐϊ Δη ἱπιρτονβεα ἢγινη βϑιηρς 

(οσἢ τμε τεάϑοη δηὰ τηεδηΐηρ οὗ τῇδῖσγ ῥρσαῖϑεβ. Ὑῃς6 Ὠγπιη ἰ5 
ζοσημθὰ ὑροὴ ἃ 5ἰηρὶε γῆγπιθ, ἥνα {{π|65 τερεδῖϊθα, ἃ τη ν τ Ὺ 
ςοιηπίοη ἴῃ Αταῦῖς, Ὀὰς οὗ ΜΟΙ ἴῆθτα ἅττα ποῖ ΠΔΠΥ ΘΧΔΙΊΡ]65 ἴῃ 

τῆς ΟΙά Τεβίαπιθηῖ : 

"παίλαη εἰολέμεε ὀεγαάδη 
εἰὰ σγεῤέρεῶ, 

«τυε-εἰὰ »αελαγε αγ τόνε, 

«υα-ατὴτν ἀϊγδαὰ οἷά ἐλαίαέμ; 5 

1. Ομ» σοὶ λας γίνεη ἐριέο οἱ» ἀαπαῖς ομ» ἐπόηεν, ἀπά τἠε ἠσυαείαίον 

47 οἱν εομπέγγ, απαὶ “ὼς »νιαπ τυο »ερ ἠέ ων οἰαίμ, ἴῃ τείθσ- 

6ῃς6 ἰβ ΟὈνϊοΟΙιΒν ἴο 15 δ. 25. 4πώ4 τολέμ Ζάεν τυογε ἐπ ἀΐϊσὰ 
“2,γίε] τϑὉ τοδ; τῆς ρῆγαβε ἰ5 οἴϊδη υβ6α οὗ εχ ]δγαῖίοη ἔτοτῃ [6 
εἤεοιθ οὗἩἨ νίπε, τ 5. 25 2 5. 1325, ὙΏΘΥ οτάεσ ϑαηηβοη ἴο ὃῈ 
Ῥτουρης ἔτοπι (6 ῥγίβοῃ ἴο ἀπιιβ6 {Π6π|. --- 472 γιααΐ «ρογέ ὄφίογε 

4ἀεγι} Ῥευπαρϑ8, ἃ5 ΜΙ]οη ἱπιαρίηεβ, ὈΥ ἤάγτλ]ε6 85 Ἔχῃἰ δ τοη5 οὗ [115 

βίτεηρίῃ. μεη ἢς αᾶ ἴδιι5 δηγιβεά ἴἤθτ ἴῸγ ἃ ψῃϊϊε, (ΠΕΥ 
1εῖ μἰπὶ βίαπαά Ῥεΐννεεη [ῃ6 οοἰαπηηβ ἴο τεϑῖ. ΕῸΓΣ βυγηβεβ δρουῖ 
186 σοηϑίσυσθοη οἵ [πε ἴειαρ]ς, 5εὲ οἡ ν. 3, 

23. Ὑπεῖε νγὰβ8 ἃ Βεϊμιἀαροπ ἴπ ἴῃς [υάδεδη ον ϊαπὰ (05. 1541), ἀπά 
δποῖδοῖ οα ἴῃς θουπάδτυ οὗ Αϑῆεσ, ργορδΌὶΥ ἰῃ ἴῃ οοαβὲ ραἰῃ βουϊῃ οἵ σαγπιεὶ 

(7.5. 1957). Αἡ ἱπβουριίοη οὐ ϑεμηδοῃεῦῖθ πιοηϊίοηβ ἃ ΒΙ:-ἀάραππα ἴῃ ἴῃς 
“ΥἹΟΥ͂ οὗἨ ἴορρα (δγέσνε Ἴησεν, ἢ, 60); Ἐυβεδίαβ Ἰοςαῖεβ ἃ νἱ]ασε παπιεὰ 

Κείατ- ἀαροῦ ὑείννεεη Ὠίοβροὶβ ἀπά Ϊαπιηΐα, πον Παβῦη (ΡῈ. Ομ. 54, 
1874, Ρ. 279). Α Βεῖϊ ᾿Πεΐδη εχίϑὶβ αἰσο 5Ε. οἵ Νδυϊυ5 (Εοῦ., 8.2, ᾿ἰ. 
Ρ. 232, 280). Ιἱ 5 ροββί]ς ἐμαὶ βϑοπὶε εὐῇο οἵ ἴδε ἀεβοτίριίοπ νῃϊοἢ οἰαδϑὶς 
Δυΐποτβ ρίνε οἵ Πετοεῖο, νγοσβῃῖρρεὰ οὐ ἴπε βϑᾶτης οοδϑβὶ, πιᾶῦ δανε γεδομεὰ 

Κιίμης ἢ" 5 ἐαγβ; ποῖ ἃ εν πιοσε πηοάεγῃ β.ῃοϊδτβ πανε ἰάεπεβεὰ Πάρου ν ἢ 

Βετοεῖο. Κίμαο 5 τεργεβεηϊδίίοη οὔ ἤαροῃ 85 μαὶΓ πιδῃ, μαὶ]ῖ ἤβῃ, 15. ποῖ 

ἀετίνεα ἔτοπι [εν 8ῃ: ἰγαάϊτῖοπ; πεῖῖμεῦ ἴῃς δποῖεπίὶ νεγβίοηβ, [εγοῖης, ποῦ ἴπα 
Ταϊπιυά, Κπονν δηγιβίηρ οἵ δυο ἃ ἤριιτε. Βδϑῃϊ ἀεβογῖρεβ ἴῃς ἱπιαρε 85 ἃ ββῇ; 

ΕΠΌΟ. 65 ἃ πιδη; Αδαγῇ. δ5 ββῇ ίγοτῃ ἴμε νγαῖβὲ ἀρ, Ὀυΐϊ ψἱἢ Βαπάβ ἀπὰ ἔεεὶ 

κε ἃ πδῃ. ΤῊς σοτηδὶπαίίοη οἱ Πάρου ἡ ἴῃς πιδη-ἤβἢ ᾿Ὥδάκων οἵ Βετοδδυδ 

Φ Ῥχοποῦπος εἰ ἃ5 ἰῃ ϑοοῖος "Ἰοοδ. 
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᾿ς ᾿ 9: ΕΣ ἔταπιῦσσιτα τῖσεν τὰς Ὡ-τ στο δαὶ του παυχιδετε τετεποδέκωςς οὗ 
ἴσχε καπσΞς ἯἘὯ τς -ο ισισος τί πο ποῦ Στὰ λτετοσε β΄ αττος, τα", ἐξ. ἃ5 

ὅεε τερκξαισειϊ τὰ τσταῖος τ Κπεόπις ΓΞ ἐτ π|Ξ τξ5 ἰεζει), “Τε 

ἔτ 5ὺ3} ἴκεξα ᾿. τεχεεξεσε, 5 τπίπᾶπ [1 5 οετῖαπε ἴξας ἴδεν Βανε 

ἘΟΙΞΞΞΦ τ. ὦ ὅπ τξς Βατπυϊσολα δτϊ Τῷ Σαν πθιχῶς παρε ἴς πϑαλὴν ςοῦ- 

ἘΙΘῈΞ υᾶιξΞ τε οὐ Ἀχὰ ζσξϑι ΝΞ: σεῖξε: ἴςξπ 5 ςυσπεζιεὰ ἴὰ 

ἅπτ υὧλτ π:: ἴΞΞς ΡΞ τς Ξα Γῶξα 5 κῖς τ κῶτ. Ξὲς ἔχεῖϑοεσ, δῖ. “ ΠΡῸΣ ἢ 

αι λαὸ διλώς διίξσπαστ ἃ. ἃ Ὁ. Ἑπωτος, πξκσε τῷ Ἐτέταξασε πα. Ὀς ἰοσπά. 

--τΞτ πα αὐταὶ τῆ. Κ: --26ὲ τοτσα τὰ τ --- Βεθῦθδες ἴδε δυῖβοις 
απεὰ δ᾽υτε “Ὁ. 2:6 ξ, 5.-εεΞ Ἡκίπερες. Ζ47 2". τς ρ. τὼς [ὦ ἴδε 3επϑε, 

“εχιοὶ, τς τετὸ ὃς ετσζυ. ταῦ δῖϑο οὗ ἕῦσξ, ει. εξ 129 ὕλδς. 6" ΡῬτονυ. 273 ἃς. ; 

[85 5ὶ ρεοξαξὶν «ες "εχξᾶστ, --- Στ ξίσε. πτιεη ἀεέεςτιτεῖς Κι; ςξ 9". -- 

25. 1,1} τξε οὐπριεζηῖ ἴεχὶ π΄} ὍὈκ τε ΣῈ Σ ςρετέ,, τ 5. 16} 5). Βδ. 

ξ 1133, 1,; ἴδε πιδτζιο οα  πεῖῖστες ΣῈΣ ἰπί, ουποισας 0 ἂς ἴᾷ 2 5. 13, 

ΤΊΣ Ὅτκ 15 3ΈΣ, Ἐπ. 153, τ. 73.. Ρ. 234; 5} Τβε εὐϊῖοες σεεπὶ ἴο 

Βᾶτε ἱγποτεὰ ἴδε ρεσίες. Κα., ἱ Ρ. 445, τεςορτιῖσες οοἷν ρῥὲ. "533, πὰ Ρ. 447 
βεετω5 ἴο ἄξεης ἴῃς ἰηΐ, δτορεῖξες. ΤῈ 5 οε οἵ εἰρῆϊ Ἵζϑεβ ἱπ αὶ ἢ ἴδε 

ἰεχὶ Βᾶς πὸ ποάσ, ίος π δι. ἢ ἴῃς τρλιρίη γελὰς οὔε; Οὐ λα τῆὴ- Οὐξζα, Νο. τοῦ, 

δέδιε. οὐ 2 (ς. 345. --- σσθ }} πιρᾶῖνε; ςΐ. ππρὸ )αποὶ θεῖον διὰ ἢυΐς ἴδετε. -- 

τ΄ τΌκ Ἢ] τες ποῖς οα νυ. --- στο} τοῦ ΕΣ 235; πι| τἰΒεθε ἵπὸ εχοερίουβ 
ΟὨΪΥ ἴπ Ῥεηιϊδιίευςῃ; ς, “ἼΣ ἵποὶ ἅβοτε δηὰ τ, ὅεε Κδπὶρ, ξίνΖ ἐπ ᾶς 
4.7... 151; ὕΥπρΒι. Οὐσεβανγ στε Ογασερταν, Ὀ. 60. --- Ξ᾿ ΤΌΣ 02 τε Ὑ 3] 

ΡΙΔΥ οα ἴδε πογά,. Τὰε ἀουθιίηρ οὗ ἴδε κε ἰῇ τΣ 'β ἱπογρδπῖς, δπὰ ταεσεὶγ 

ΡῬτεβεῖνες ἴδε ρτεςεάϊηρ ἄ; «οἴ. ΑτΔῸ. ᾿σπεμάϊ. 

20.890. βαπιδοη ΡῈ}15 ἀοτσῃ [Π6 ΠοπξΘ ὌΡΟΠ [πον μοδαδ. -- 
26. ϑαιηβοῃ δεκρά ἴπε αἰϊδηάδηι σῆο Ππεϊὰ ἢἰς παπᾶ, ἴο ρυϊάς 

Βῖπι ἴῃ 5 ὈΠΠπάπ655, ἴὸ ρ]δος Ὠϊπὶ 50 {παῖ ἢς σου]ά τεϑὶ Πἰπηβοὶ ἢ ΌΥ͂ 

Ἰεδηίησ δραϊῃϑδὲ τῆς οοἸυπη5. ὙὍὙΠε αἰϊεπάδηξς νγᾶβ Παγαϊν ἃ δὰ 

(ΕΝ... ; νὰ πδίυγα!γ τΠϊηκ οὗ ἃ βετναηὶ αδἰίδεεὰ ἴο ἴῃ ργϑοῃ. -- 

2“  νις ἐρμεῖ 4“ῃ16 εούμγιης σα τὐλίελ Ζις ἀσωδέ ἐς σωῤῥογέεα, ἡϊαΐ 7 
»ιᾶν απ ἀραΐπεΐ “Ζλενε] ἴῃ ἵνο τὶ α]6 σο]απηη, ν.ἦ. --- 27. Δ οιῦ 
4716 ὀμίμάϊης τας Με ὁ “ἔς νιόη αμα τυοσιέη, σπαὶ αὐ λέ ἡγγαπές 

927 16 δι εηπες σεῦ λεγε; ἀγα ὁπ 1 γοοῦ τῦέγό αδομ ζἀγέφ 

ἠομοαπαῖ πιόρ πα τυονῖθη, ἐροξίηρ οα αὐ ϑανιομὶς ῥίέαγίηρ) ἴῃ 8 

ἴοχὶ 56 615 ἴο Γεαυΐγα ἃ5 ἴο ἱπηαρίπα ἴπᾶΐ ἴῃ6 ἐχῃ! το οὗἨ ϑαπηβοη 
ἴοοῖκ ρΐαςε ἴῃ ἴπ6 ορβὴ Ἵσουτὶ οὗ [ἢς ἴεπιρ]ὶε οὗ θαροη. 744 ἀομδε 
ΤΩΔΥ ἴθεη ὃς βυρροΞεὰ ἴο ᾶνε Ῥεεὴ ἃ ἢ8]} οἵ σοϊυπιηβ, ορθη τοναγὰ 

τῆς οσουτῖ, οὐ ἴῃς ῥτοβίν]ε οὗ τπῈ ἴδπιρὶε ἰϊ5ε!, ϑρβοϊδίοτβ οὗ στδῃκ 
οτονα τ[π6 ἤουβε ; τηυτὰἀε5 οὗἩ οἰ μεῖβ [ἤσοηρ ὑροη ἴῃ τοοΐ, ἔτοπὶ 
ὙΠ ἢ {ΠῈῪ ονοτίοοκ τἴμῈ οουτ. ΏΘη ϑαϊηβοη ἢδ5 50} 6 ΠΥ 

διηυβεά ἴΠ6πὶ, ῃς 15 ρἰδοθά πϑᾶγ ἴῃς οο]υπηηδ5 ἴῃ ποηϊ οἵ ἴῃς οιι5ε, 
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ΟΣ ἰ8 ἰεὰ ἰηῖο ἴῃς ἱπίθσίοσ, ρευῆᾶρβ ἴῃ οτᾶάδς πὶ (ἢς τηᾶρτιαῖθ8 
δαϊπεσεὰ ἴῃ ἴτ τηδῪ πᾶνε ἃ πδᾶγεγ νἱεν οὗ ἢ. Ηδ ρτᾶβρβ ἴῃ ἴγγο 
τη ἀ]ε σοϊυτηηβ, ἀπ Ὁγ αἰδοάρίηρ ἴπεπὶ Ὀτίηρθ ἀονῃ ἴπ6 ἡ ̓Π0]6 

εὐἀϊῆοε ἴῃ τυΐϊπβ. Νὸ {{π||Δ ἱηρθηυ υ μᾶ5 Ῥδε ὀχρεηάδα ἴῃ ἴδ6 
οἤοτί ἴο σοηοεῖνε ἃ τηειποά οἵ διοῃιϊθοίαταὶ σοηβίσγιοιίοη Ὀγ ψηϊοἢ 

1815 τηῖρῃι Ὅς πιδάδ ἴο 566 πὶ ροβϑί 6." ὙΠΟΓῈ 15 5οΠης τοᾶϑοη ἴῃ 

τῆς τοχὶ ἰἴ56 1 ἴο βυβρεοῖ μα τπ6 τῆγεα τπουβδηα πηδῃ δπὰ ψοπηθῃ 
οἢ ἴδε τοοῖ ἅτε δὴ δἀαϊτοη ἴο ἴῃ 6 οτὶρίπαὶ παγγαῖίνε, εχαρρεταίίηρ 
1ῃε οαἰαϑίσορῃθ. [1 ἴπᾶὶ θὲ ἴῃε οᾶ56, [6 δυῖθου τᾶν μάνα σερτο- 
βεηϊεά τῃ6 ΡΠ] 5εΐπα τβιοοσαου 85ϑε πη] εἀ ἴῃ ἴῃ6 θαπαυοίίηρ 84}} 
οὗ τῃ6 ταπιρὶς, Γ ἴμῈ τοοῦ οἵ ψῃϊοῃ σα νοσν ΜγΕ}] Ὅς ἱπηδρίηεα ἴο 

μάνα Ὀδθῃ βυρροτίεα οἡ ἃ ραὶγ οἵ οσεηϊγαὶ ρ1Π|ὰτ5. ϑυςῇ ἃ σοη- 

βί πιοιίοη τνὰ5 βιρρεβϑίεα Ὁγ ]. Β. Μιάερυτρ: ᾧ Ροϊαοσαηῖ. .. 

αυδίυιοτ ἰγαθ5 Ὀγπηατίαθ, αυϊθὰβ το] αυδα τηϊπογεβ ἰηβοτίας ὈΪηΐ5 

ΠΟἸυμηηἶβ ἴῃ τηθαΐο δγεοῖῖβ ἱπηροηὶ, 400 ἴδλεῖο, βυὐνιταοιίίβαας ἀ6- 

ἸΏΠΕΡ5 οοΟἸυτηηΐ5, ἤδοαβ556 ἔμ ἴσαρθε5 αυοααςο ἱπιροβίϊαβ δὶ, αυδτυση 
Ἰαρϑαπὶ τῆοχ ἰοἰΐὰ5 δά βοὶ! ταΐηα σοηβεαυὶ ἀθθυϊῖ. 

26. “95)] “5εγνδηϊ"; 1011 1 5. 938 δηὰ οἴϊεῃ. --α ΔΝ ΠΣ] ΠῺΣ ΠῚ δος, ἰ5 
Ῥίορ. “ρυῖ ἀονῃ, Ἰεανε᾽ ἴῃ ἃ ρίασε; ϑβοπιείίπιε8 ἱπηρὶ γηρ ῥγενίουβ γειπονδὶ 

{ππετ, “τῖπρ δπὰ Ἰεανε᾽; Οεη. 218 ΕΖ. 3714 15. 141}; 50 Βεγὲ ((Ἰεσ., Ἐει55). 
ϑωζεν σις καί 7 νιαν Με (ΕΝ., νἱ Ἐ.35, 4]. πιὰ.) ψψου]ὰ θὲ Ὁ ππὴ)η, δῃὰ 

ψου]ὰ Ὀς πδίυγα!ν σοπδίγυεα ννἱτἢ τῆς ἱπῆ, οὐ ψἱἢ ἴῃς σομοτῖ, 1 βίην. (φῦ 
οὐ Φθσνν. ΟἸΠΕΙβ, δε σφ 90, τεΐεδβε τὰ μαπὰ; 30 Ζ, Κε., (αββ., Κιτῖεὶ; 

οἵ, ϑοῦπι. “εΐ μῖϑ σε (ΘΑΡΒΙΡ ας, Βε.) ψουϊὰ αἰβο δὲ "Ὁ 5). τ 2 ΦὉ15}] Οεγξ 
ὩΦῸΣΥ ἂἃ5. ἔτοπι ΦΊΌ, ὃ ὈῪ ἴμε ποῖ ἱπίγεαυδῃϊ οοπίιβίοη οὗ »5} ὙΠΠ ΥΡ; ςἢ, 
Ἰῦνον Ῥβ. τ1οῖ. ὍῊε βεῆβε γεαυίγεβ στ (Φ Ὁ); 5εεὲ Κό,, ἱ, Ρ. 360. ΤΒε 

Οετξ πιδὺ ἰπιεπὰ ἴο δἰηϊ ἂἱ ἃ ἀουῦ]ε 5εη86, ε »:6 γέριουε ἐλέ εοέμηιρς (Μὶ. 28); 

οἴ, ΚΙ. -- 27. ὈΝΦ)ΣΥ ὈΥΦΝΠ ΝΟῸ Γ25}] ἴδε δυίΐο]α πηὺ ρεγμαρβ Ὀὲ ἐχρὶαἰπθά, 
ἴδοβε ἡ μοπὶ ἴῃς οσσαβίοπ Ὀγουρδὶ ἰορεῖμεγ; δυϊ (Πἰ8 ἀοε5 ποῖ βεξὶ αὐυἱϊΐε 

πδίαγαὶ. Οταάνοσ οδ)]θοϊίοη 1ε8 ἀρδίπϑὶ [Π6 δγίϊο]ε ἰπ ΟΝ Ἢ Ῥεῖονν, ψΒὶ ἢ 

Βασαν δάπιϊ8 οἵ ἃ ρταπιπιαῖῖςαὶ ἐχρίαπαϊϊοη. ἢ ὙὍὭεβε αἰβηουἶεβ ἀρρεᾶγ ἴο 
δανὲ Ὀεεῃ ογθδῖθα ὉΥ ἴμε ἱπιγυβίοη οὗ ἴῃς ἱπίεγιηεάϊδῖε οἰδυδεβ, [πε τετποναὶ οὗ 

ψὨΐσἢ Ἰδανεβ ἃ οοπιρὶεῖς ἀπὰ (Δυ} 1688 βεηΐδηςε : Ὁ ΝῪΠ ὈΥΨ.ΠΥ ὈΘΟΝΠ ΝΟῸ Γ 25 

4 8ὲες. ϑ56ἢπι., ΟἸετ., δίυα,, (455.; δὶγ Ὁ γβϑίορμεσ νντεη, Δ αγενίαἠα, Ὁ. 359 

(ᾳφυοῖϊεὰ ἱπ Ἐοβοηπιί!εγ, δας αὐ μπᾶ πεμὸ Μίονεκίαμα, ἰἰϊ. Ὁ. 56 [); Ἐδῦετσ, 

“γελδοίοσίε, Ὁ. 444; ϑιατκ, σαξα, Ῥ. 332-334. 

1:80 ΕἸ. 705., ἀρ. ν. 8, 12 ᾧ 314-316. ϑοἢ ἃ τοοπὶ ψγἃ5 ἱουηὰ δ τι 5Π|8}16Σ 

βϑηοίυασιθϑ; 566 1 5. οἱ", 

Ζ Μαιλεεὶς δέδέἑεα, ]επὰ, 1730; υοίϊεὰ ὮγΥ Ἐοπεηῃπι,, δολοδία, σα ἷσε.; οἴ. αἰ5Ξο 
Ἄντεη, οἰϊεὰ ἀῦονο, ποῖς 5. ᾧ Ἴδε σοπιπηοπ νὉ. ἴῃ ὅ5γτ. 

|| 1Γτἢϊ5 οἰοοὰ αἰοηςα, ἐϊ ννου!ὰ Ὀ6 ργορειὶν γεραγάεα ἂς ἀϊπορσταρῆγ; οὗ, ΦΑΡΒΙΜΟ, 
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ἩΦΨῸΦ Ῥυ2. ἴΙῃ τηἷἰς ἰεχὶ ἃ βουῖθε οὐ εὐϊΐοτ τᾶν δανε τηΐεβοὰ ἃ τηεπεοη οὗ 

ἴδε Ὁ) 0 (γῆο Ψψεῦε ρῥγεβεηῖ, ν.39), ἀπά ἱπιτοάυοεα ἴποπὶ βοσαενμαῖ ἀνῖς- 

νὰν." Τῆς ἴῆγες τπουβαπὰ πιεπ δηὰ ννοπιεπ οὐ ἴμε τοοῦ,ῇ οἵ νβοπὶ 

ποῖμίηρ ὑγυβαΐενεν 5 βαϊά ἴῃ ἴῃς β8εᾳπεὶ (ν.82), τῆδὺ Ὀε ἃ 51}}} Ἰαῖετ εχαρσρετγαϊίοῃ 

οὗ ἴδε τυῖπ ϑαπηβοῃ νγουρῆῖ; οοιρατα ἴδε [αγίμεγ ἐχασρογαϊίοη ἱπ Τμάϊ. 
(φιαεεί, 22), ἴῆτες τπουβαηὰ τηδῃ ἀπά τηΔῊΥ {ἰπιε8 πιογε νγοῆεῃ. ΤΆΉΪ5 τεβῖο- 

ταϊϊοη, νυ ἢ 15 βυρρεβίεα ἀπὰ σοπηπιεηάδὰ οἡ ρυγεὶν ρταπηπιδίϊςαὶ στουηάς, 

ψου]α τεϊΐενε ἴῃς οὨϊε αἰ Πσυ ἴῃ ἱπιασίηίηρ [με βοεης ἀοδοτί θεά ἴῃ ν.35.3) 

28. ϑαπίβοη ῥγᾶγβ ἴοσ οὔς τηοπηθηΐ οἵ ἢἰβ οἱὰ βίγεηρίῃ. --- Ο 
Ζογα γαλευεῆ, γεριθριδέῦ ριθ, σπαὶ γί μό τὐεηρίλ ὀπμί ἠλὲς πες, 

Ο σοί, ἐλαί 7 »νιαγ συέηρε »ιγεεῦ οη “ἦς δ δεδπες 70» ὁπό οΓ μὲν 

Δύο 4γ65} Ἰἴτ, α υεηρέαρεό 97 γιὸ 97 ρῈν μῦο ἐγές. 80 ἴδε Ηεῦτεν 

ἰεχῖ τηυϑὲ 6 ἰγδηϑβίαϊδα : (6 ρτεδῖεβὶ δν}} με οουϊὰ ἰηῇϊςξ οα [Π 6 πὶ 

νου Ἱα Ὁς Ῥυΐϊ ῥΡάγῖϊαὶ τε θυμίοη ἔοσ [Π6 ἴοβ5 οἵ ἢ5 οἰρῃϊ. ξ Τῆς 

ΔησϊΘηϊ νεγβίοῃβ τοηάοσ, ἡ οηδ αεΐ 97) υεηρεαρες 707, γῖ» ἔσο ἐγες; ὃ 
Οἴδεῖβ γδηβίδῖθ, σύ ομεσ. ἢ ὙΠεσα 5 ἃ ρτὶπὶ πυτηουγ ᾿ῃ ἴΠ6 νοσὰβ 

85 ΜῈ τοδὴ ἰμθπὶ ἰη 3Η, ψῃϊο 8 δ ορεῖμοτ πῃ Ὁπαταοῖεσ δὰ 
ΤΊΔΥ ΝΕΤῪ ΜΜ6}] θὲ οτἱρίηδὶ ; 566 οὐ. ποῖβ. --- 29. ϑαγηισομ γγαςῤεά 

“ες πο »λάίαίς εούμνιρς οπ τολίολ {λ6 ἀοιδο τᾶς σὠωῤῥογίεα, απα 

ὀγαεφα ἀΐμιδεί ἀραΐμε ἠάεηι, ὁπό τοὴὴ ἀϊ τιρὰξ λαμα, “44 οὐδεν 

«οὐϊὰ λἱς γῶ τῇς Ἰαϑὲ ψογάβ Ὀθϊοηρ ἴο ὕοῖῃ νεσῦβ ; Ὀυϊπηδγγ ἴο ἴῃ 6 

ἔγβι. Οἰδετβ, [σουρῇ ἃ τι βαρργθῃδηβίοῃ οἵ ἴῃς σοηϊεχί, ἰηςεγρτεῖ, 

“16... σοἸαπγη5 Οἡ ΜὨϊοἢ [ἢ 6 ἤοι56 ννὰ8 ϑυρροτίεα δηά οἡ ψῃϊοἢ 
ἰϊ τοϑῖθή," ψῃο ἢ 5 πεσε τυ ΟἹ]ΟΡΎ. --- 30. 2:7 γι6 ἠέ γεγεε τυῖὰ 

46 δ λιβεδηες} Ἰἰϊ. κέ αν τομἦ δ. ΤῊ 50] 15 ποῖ ἴῃ ἴῃ ΟἹά 
Τεβιδιηθηῖ, 85 ἰΐ 15 ἰὴ οὔὐγ {πουρῃῖ, [π6 ἱτηπιογία] ἴῃ τηᾶη. [{ ἰ5 

τε Ὀγεδίῃ- κα βοτηθιίηρ (ποίεε, οἵ. ψυχή) νμϊοἢ ροεβ ουὖἱ δοά 
νϑηΐϑηε5 ψΏδη πὸ ἀἶε5. ὙΠΕΙΕ 5 ΠΟ μετα ἃ βυρρεβιίοη ἴπδὶ ἴῃ 6 

80] ϑυγνῖνοα ἴῃ6 τηδὴ Ψῇοβα 116 ἴξ νγὰβ; [6 ἱῃμαθιϊδηῖβ οἵ ἴῃ 6 

ποῖδοτ- νοῦ (τ λδο}) ἃτὲ ποῖ σομές Ὀὰϊ 5μ8465 (γεγαῖγι, εἴδωλα). --- 
“|{ἰ ἡλγμδ τὐὐὰ αὐ ἀξ νιβρά } ν ἂτθ ῬτοῦδοὶΥ ἴο ἱπιαρίπς [Παῖ, 

βἀπάϊηρ Ὀεΐνεεη ἴπ6 ἴνο σοἸαπΊη8, ἢ ρυβῃθα τπεπὶ ἀρᾶτῖ ὉΥ 
οχίεπάϊηρ ἢἰβ ἃγηηβ. ἢ ΟἸΠ δῖα τοηάοσ, δουεα, βαρροβίηρ ἴπδὶ ἢδ 
Ρυΐ ἰδ ἀγπβ δσουπηά (ἢ6 σοἰατηηβ δηά, Ὀεαγίηρ ἰογναγά, οατιτὶ θα 

5. Οὔϑβεοῖνε αἷἰϑὸ "Φ ίογ Ὁ, οὗ ψῃϊοἢ ἴπετε ἰ5 ηο οἵπεν ἰηβίδηος ἰῃ ]υἀ. 
1. ΦΒ ὡς ἑπτακόσιοι; οοὐ, 237 σοηῆαδϊε, ὡς τρισχίλιοι ἑπτακόσιοι. 

1 ὅν. 5οία, ἱ. 8, ἴοϊ. 1γῦ; Ἐα., ΚΊ., Βοῆπι,, Βδιιοι,, διυά,, 665. ΖΆε:., Ρ. ΟΣ, 
Βε., Κε. ᾧ ΦΈ, (ἰἴετν., Κευς5, ΚΙεὶ, αἱ. 
ΑΝ. ἘΝ. αϑεῖ οἱάεσ βοδοίασβ, (αδς, 4 Βε. 
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τἴῆδαλ σῇ ἴα; οἴμοῖβ 51}}}, ἀε γίεα," οὐ διωάα, ἡ τοὐὰ αὦ λὲς 

»γπῖρὰξ,; Ὀὰϊ ποης οὗ ἴῃ 686 5668 ἴο δοσοσζά 85 νγ6}} ἢ ἴῃ 6 ταθδῃ- 

ἰηρ οἵ τὴς νετῦ, δηὰ νἱτἢ ν.39, 5 (ῃ6 ἰηϊεγρτειδίοη δάορίεα δον. 
- 7Τΐε λοιδε γεἹ] οπ τόδ γμίσγς απαὶ αὐ ἠὰ6 ῥεοῤβίε λα  τύεγέ ἐπ 17} 

ποιῃίηρ 15 βαϊά δρουϊ ἴῃς ἕαϊε οἵ ἴῃ τηυϊαάθ οὐ ἴπ6 τοοῦ; 566 
οῃ ν. 7. ---- 80 ἴῃ ἢἷβ ἀθδίῃ ἢβ Κι] εὰ ποσὰ οἵ [6 Ῥἢ δε πο5 τπδῃ ἢς 
μά ἴῃ ἷβ Ἰἴδ ; ἴἴ ννὰβ ἴῃ68 οἸΐτηαχ οἵ ἢἷβ δοῃϊδενοηθηῖ. ΟἸ]δτίουβ 
αυοῖε8 Τοίτ5᾽3 ἀοσουηΐ οὗ ἴπ6 ΠΟ] ]αρβε οἵ ἴῃ8 τγοοάδῃ διῃρῃιῃθα- 
τὸ δὲ Εἰάδηδθ, ἰὴ ἴῃ6 τείχη οὗ Τίθεγίυβ, ἰῃ νοι ΠΑΥ τπουβαηά 

ῬΕΙΒΟΏΒ ἃτα βαἰα ἴο ἤανε Ὀθθὴ Ὀυτεα ἴῃ ἴῃ τυ ΐη5. ἢ 

28. τι ὈΡοΣ ἽΝ] ὅξῃ, 1883 Τυὰ. 6539 οἵ. τ:ὃ 1618, Ὀν0 ἴ5 εἰβενβεγε υηῖΐ- 
[οΥΤΪΥ ἔεπι. (2 5. 238 5. οοττεοϊεα ἴῃ ἴῃς πιδυρὶη); "ΠῚ ΤΩΔΥ Ὁς ἃ ἰαΐεν ἰπβ6τ- 
τίοῃ, -τ ΣῈ ὈΘῸ ΓΠΝΤῸΡΣ ΠΌΡ2Ν}] ψ ἢ ἴμς σοπείγυςιίοι οἴ, [κεν. 2656 Ῥ5, 7010 
7ετ. φοῦϑ οι, ᾧ ἐκδικήσω ̓ ἰκδίκησιν μίαν (ΒΝ ἀνταπόδοσιν μίαν), Ὦ, 2γο ἀνεΐ:- 
σἴομο ἀμογρι ἐμρμΐ ἡπαὴρ εἰδέοηόνε γεσίρίανε,; Ὀχῖ 1 νγεὲ βΒῃουϊὰ δάορὶ 

τοῖβ ἱπϊεγργειϊδιίου ἀπ ἐπιθηά, ΠΝ ὉΡ) οὐ γπν ΠῸΡ), ψγὲ βδβουϊά ἱπνοῖνε οὐτγ- 

φεῖνεδ ἴῃ ἀἰβηςυ} Ὑ ἴῃς Ρτεροβιτίοα ἴῃ ὍΣ, ἔου Ἰοἢ ἴῃ (5 βεπθε νγα 

δουὰ Ἔχρεοῖ ") (ϑῖιἀ.). οοζη. οαιτα πε πυπλεζαὶ. ὃ ---- ὩΦῸ (2) 15 τερυΐϊαῦ 
(Κι); ἰδὲ 2 5 αἤεοϊεά Ὁγ ἴῃς ργεοεάΐηρ τεἀποςὰ νοννεῖ; οἴ. Κὅ. ἰϊ. Ρ. 208. ---- 
29. τρῦν}} Νίρῃ. Ἐπ. 325 700 618, ὧΤῆς εχερεϊίοαὶ ἰγααϊἴοη, “1αῪ πο] ὰ οἵ, 
εἰηῦτγαος,᾽ ἰδ ργοῦδὈυ ἰουπ δὰ ου ἴπε σοπίεχῖ. [π Ατὰρ. ἑαμαία ταϑϑῃβ " ἰν]βῖ, 

νυτὶηρ,᾽ Ζ. 5. ἃ ταδῃ 8 πεῖ; ᾿σύαζ 186 ἃ τῆδη ψ ἢ ἃ ροννεγίαὶ σταβρ, Ψγηο Βοίβἴ8, 
οὐ νντῖηρβ, Εἶπὶ ἢ ρτάρρὶεβ ν ἢ Ὠΐπι (1.3π6). Τῆς νοῦ μετα πδὺ πᾶνε ἴῃς 

5Ξ6η5ς6, "5εἶζα ψἱἢ ἃ ἤγπι ρταβρ. --- ὅπ Ὁ» ἽΠΌ"] ἴῃς βυδ)εςῖ 15 ϑαιιβοη ((54 ". ὅΓ2 
ϑοἢπι., ΟἸετ., Κε., (δ88., Βε., 59.» αἷ. τῦι.), ἀξ ὀγακεαῖ ἀέπιδεὶ ἀραΐμο (ἦε εοἶ- 

τε’ρι715, ἴον ἴῃς βιργεπὶς εἴοτί. Τῆς σοπβίγυοιίοι ἩΨΪΟὮ τλαῖκεβ Γ02 βυδ)εοῖ ἰ5 

ἀείεπάεὰ Ὀγ ες ΝΥ εἴῖε, δέναί κ. Αγ έδ,, ἵν. 1831, ». 306; 5ιυά. 

81. Θαῃιβοῃ᾿β Κίῃβπθη τέσονοῦ ἢἷβ ὈΟαγ δηά ὈυγΥ ἰπὰ ἴῃ ἴῃ 6 
ΔΏΠΕΘΚΙΓΑΙ ἰΟΠΊΌ. ---- 7 Ζίπογιοη ἀπά αὐ ἀϊΐς αν 1, δγοίάγοη 
διὰ μηλεορὴς ἀομδό; 56ε6 οῃ οἷ. -- βείυεεη Ζογαλ απ :λίαοί] 
οὐ Ζογαλ 5εὲ6 ου 122; σλίαοί, ἀβυδὶγ πατηεα υτἢ Ζογδαῇ (708. 
1553 το" 7υά. 1255 185 11), δοσοτάϊηρ ἴο Εὐπερ]5 ἴδῃ πλ}]65 ποτίῃ οὗ 
ΕἸευΒοτορο]ϑ, [ ἰα ἰἀθ 6 α ψἱτἢ [Π6 5141} πλοάετη νἱ]αρε Εβηῦ ἃ, 

τε ΕΏρ 5} τα ῖ]ε5. Ν. οὗ Βεῖϊ αἰϊρπη, ἀπά πϑὰσ ϑυτδῃ (Ζοταἢ) 
Ἡδσε ϑαπιϑοη᾿β δυτίαὶ ρδοβ νγὰ5 βῆονγῃ ἴῃ Ἰδίεγ {{πγ65, ἰῃ ἴῃ 6 ΤΆΤ 
τοι οὗ ἴπε Μαῃοδῃϊϊοβ ; οἵ, 853 127 το δ 1255, -- 3“7ε ἀσά γμάρεά᾽ 

7εγαεὶ πυεπέν γεα’.} 566 οἡ [6 οῃσομοΐορυ, [πιγοαἀποίίοη, ὃ 7. 

“48, 185. Ζ “"πηαἱ, ἵν. 61. ᾧ 15 ἸαοΚίηρ ἐπ 5, 
10.532, Ὧςτᾳῃ. 15:6 Ουέτίῃ, γκάέε, ἰῖ. ᾿. τὰ δ΄. ; ΦΨΡ. Μενεοῖγ:, ᾿ϊ, Ῥ. 45. 



364 ΤῦῦσΕ5 

Ἀγέλεεα ἑμέρν εἰαδῖφη: 97 δξε εἧον ο7) ϑάπεερη:. --- Τς εἰτο πα τΗΥ, ἴα φενεσαῖ 
Ῥαγιίουϊλες, δεΐνεε: ἴμε βίου οἵ ϑαπιϑοῦ διὰ {μδὲ οἵ Ἠεσδκὶες τᾶς εἐδιὶγ 

ποιϊςεὰ; τες Επεερ., ἐἄγσα. ἐἄπση, εἄ, ϑεβοςῆς, 11. Ρ. 54 (ὁοῖπε σοιερασε δὲ5 
ἀεεὰς πῖῖΒ ἴβοσε οἵ ἨεσακὶεἊς); ΡΠ] λεῖσ., ὧδ ἄσεσές., ς. 8; Οεορ. ϑγηςεῖας, 
“ἄγοροςν., εὰ, Ὠϊπάοτί, '. Ρ. 390 (κατὰ τούτου: τοὺς χρόνον: Σαμψὼν ἣν, ὁ παρ᾽ 

“Ἕλλησι βοώμενο: ᾿Ηρακλῆ:)." ΜΔΩΥ πιοάετῃ πτϊϊεῖς βᾶνε πιδάς (ῃς Ξξδτα 
ςοπιραγβου, ἀπά ἱπίειτεά (μδὲ ϑαπιθοη '5 ἴδε Ἡεῦτενν ςουπίετρματι οἵ ἴδε 
Ῥποεηίςίλη Μεϊᾳλτῖ, [με Οτεεκ Ηεγᾶκὶες; δηὰ (δὶ πε ςἴοτγ οἵ δὶς ἀεεὰς πδς 

εἰδες οτρ! Π41} ἃ ςορπδῖς γῆι, οὐ [85 ἴδίκεπι ΠΡ πυτηετοιβ τον ἢ ο Δ] εἰετηεηῖς. 

8ες Ο. 1,. Βαυετ, Δ}εὐνγδισεάς λ[γιλοίοσίε, 1802, ἰϊ. Ρ. 86 Β΄.; 9 Ο. Καίξεσ, οιεσε. 

ἐπ γίογα σερέρεος εαῤίία, 1820, Ῥ. 186 8.; Βεοοκδύφει, “ ϑίπιθου δ]ς Βαδαὶ- 
Ἡεζαίῖες," 4πηπαΐρε (. Τ᾽ εο!,, 1811; ψαῖκε, ἡ μετί. Τἀφοίορίε, 1ι83ς, Ρ. 369 (.; 

Ἑ. Μείεν, }οεί. Λαϊοηα -  ίώγαίμ αἱ. “)εόν., τ8ς6, Ῥ. 103 Ε΄.; Ἐοκκοῆ, 216 

δἰνοησασε τρρα αργ 27εν αεζεεπεγίμς, τι86ο; 5ιεἰπίηδὶ, “ Ὠῖε ϑαρσε νοῃ ϑίπηβοη," 

Ζείκελν. “μῶν Υὶ δἰξεγρεγολοίορίε, ἵῖ, 1862, Ρ. 129-178; Επρὶ. ἱγαπϑβ)διίοῃ, “ Τῆς 

Ιεξεπὰ οἵ ϑαιωξοη," ἴῃ Οὐ] ἀζί μετ᾽ 5 7γελοίον ἀνεοηρ ἐἀε Μίεδνεισ:, ἱταπ5]. ὉΥ͂ 

Ἑ. Μαείμεδα, 1877, Ρ. 392-446; ϑείΐπεοϊκε, Οεροῖ. ὧἐς Ῥοίξος Πγασῖ, ῖ, 1876, 
Ῥ. 253-257; Μ. ϑοΒυε, ἴαπαῤμελ α΄. εὐγ δίελε λήγιλοίοσίε, 1876, Ρ. 121, 
147, 187, ἄς.; Ε. ΜΊεῖζκε, 22εγ ὀϊδῥϊτεῖάε δίπεεονε δῦ σεν ῥί. ον: Αα, 1888; 

“Τδε ϑδπηδου ϑᾶρὰ δηὰ ἴτε Μγί οἵ ΗἩετγακ]ες,᾽" " εείνείμοίεγ Αευΐεισ, οχχὶ. 

1884, Αρτ., Ρ. 305-328; Ο. Α. ΜΝ ΊΚεΩ, 26 δένεροησασε, 1888; Ἐ, ϑοπηῖδρ, 

2 εν Αἰολμν δίνισορε, εἰν ἀϊσίογἐδελισεγλέσελογ Ῥεσεμελ, τ800.9 ---- ΤᾺς οἷον 

πετίϊετα οοηϊεηῖεα ΓΠμεπιβεῖνες ἹΠ ἀτγανηρ οὐἱ ἴ[Π6 ρμάᾶγα! εὶς ἰο ἴῃς Ηετγακὶες 

τοΥτ : Ὁ ες Ὀερίης ἢ͵5 σατεεῦ οὗ δἀνεηίυτε ὉΥ̓͂ Ξιγαηρὶηρ ἃ ἰΐοη; Ἄδοὴ ρεγβῆςεβ 
δἱ ἰδεῖ (Ὠτουρὴ [᾿ς τηδοίπδίίοης οἵ ἃ νγοπιδῃ; ᾧ δᾶ ἢ Ἵῃοοβαβ ᾿ΐ5 ονῃ ἀεδίῃ. 

ϑδπιβοῃ β ἰοχ- αἰ Πίηρ 15 σοτηραγεὰ ν]ἢ (ἴῃς οδρίατε οὗ ἴμε Ετγτηδηιίδῃ Ῥοδγ, 

ἴδε Οτγείδη ὃ0}}, τ[ὰς πη οἵ Ατἴεπιὶβ; ἴῃς ξργίπρ νυ Β οἢ 15 ορεπεὰ αδἵ 1,δῃϊ ἴο 

ἀὕεποΒ Ηἰ5 (Ὠἰτγϑῖ, ἢ ἴῃς γάτα Ὀδῖἢ5. νυ] ο ἢ 5: ο Πα πὶ πγταρΒβ ορεπ ἴο τείγεβἢ 
ἴῃς ψεατγ Ηεγακ)ςεβ; 8. ἴῃς οδτεγίηρ ΟΥ̓ οἵ πε ρμαΐεβ οἵ (δζᾶ τεγηϊπ 5 ϑοῖης οὗ 
τῆς 5εἴτρ ἃρ οἵ ἴῃς ΡΠΠ]ΠΔτα οἵ Ηετγου]65, || οἴμετβ οἵ Η εγακ]ςβ᾽ 5 ἀεβοεπί ἴο (ῃς 
πεῖμεις νου. 4 Μεῖεν δηὰ Ενναϊὰ ὄἜνεὴ αἴϑοονεσ παῖ ϑαπίβθοη Παὰ5 Ἂχδοῖὶ 
ὕνεῖνε Ἰάθουτβ, ᾿ς Ἡεγακ]εβ (ἰπ Ἰαῖς ϑγβῖθπι5). ϑιεἰηῖμαὶ ποῖ οπὶγ ἰἀεηςῆε8 
ϑαπιδοηῦ νὰ Μεϊατῖ- Ηεγακ]εβ, θαϊ αἰἰεπιρὶβ ἴο εχρ]αΐπ [πε ἡ ΠΟ]ς βίου ἃ5 ἃ 

8οἷασ τιγτῃ, ΟΥ̓ ἃ ἱπογουρῃ-Ροΐηρ ΔΡΡΙ ςαἰίοη οὗ ἴπε πιεϊμοά ννῃΐο Μαὰχ Μά]]εσ 
δηὰ Πὶς βοῇοοὶ ἱπίστοάυοεά ἰπ Ατγαπ ταγτποϊοργ. Ηδε 15 (οἰϊοννεὰ ἴῃ τῇς πιαὶπ 

ὉΥ Οοἱ]ἀχίμες, ϑείπεοκς, δπὰ 7]. Βγδυη (λσιμγρεεεΛ. εν δαρε, 1864, ἰ. Ῥ. 272, 

4Φ Τῆς δυΐπον ροεὲ5 οὐ ἴο τεοῖϊς βοπὶὲ οἵ ἴῃς ἀδεάβ οὗ Ηδγακὶες; δάαϊηρ ἴμαὶ 
βοῆς ρυΐ Ηδτγακὶεβ γαῖαν δαυ]ΐετ, οἵα βὰν ἴῃ ἢδ ᾿νεά ἰοῆρεν ἴδῃ ϑαπιβοη. 

Ἐ 5ες ϑεγαγίιι5 (1609), αιοϊεα Ὁγ Ἐοβεηπι( ἰοσ, δελολέα, Ὁ. 357 ἔ. 
Ζ Τῆε αἰϊεπιρί Βᾶ5 Ἄνεῶ Ὀδεῃ πρβὰς ἴο οοῃηεοῖ ἴῃς πᾶπιεβ Ὠ 6 ἰδ ἢ ἀπὰ Πεἰαδηίτα 

(Νοῖκ, Ε. Μείετγ). 

ᾧ Ὁἱοά. 5ἰς., ἱν. 43. 
ΠΕ. Μείετν. 
“ διείπιμαὶ. Οη ἰῃεβε οοπιραγίϑοῃβ 5ε6 Ἔεβρ. Βοβιοδῖ, ἢ. 1οὸ ἢ. 
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4429). ΜΜΊείΖκε ἰάεπεῆε5 ϑατηβου ἢ {πε “ Εργριίδη Ηςγακ]ε5, Ἠογυ5- Βα. 
Τῆς ΡΒ] ϑἴης γοπιδη 4}} γεργεβεηῖ 5860]-“ Ταίεπεϊ "; ἴῃς ῬὨἰδιμ 65, ἢ 

σψθοπὶ ᾿ς 5 ἱπ ρετγρεῖααὶ 5ιτῖίε, ατὲ ἴπε οι άγεη οἵ 5εἴ-Τυρῆοη. Τῆς ἴδ]ε οὗ 
Θαιθβοι (οἷϊονβ ἴῃς ϑυπιροά τπτουρῃ ἴδε γεαγ; ϑρτγίηρ (οἢ. 14), ϑυπιηες 

(151-82), Αὐἴυηη απὰ Δ πΐεσ (1 5809); οἢ, 16 58 Ηΐβ ἀεβεεηΐῖ ἴο ἴῃς ννοτϊά 
Βεῖον,; ῃς Ὀγεακβ ἴῃς ραῖεβ οἵ Ηδάεβ (161-83), Ὀουπὰ Ὀγ Ὠε 4}, ἢς Ἰοβεβ μἷ5 
εγεβ πὰ ἢἷβ βἰγεηρίῃ, θαϊ ἢΠὶ8 τηϊρμς τεϊυγηβ δηὰ ἢὰ ἰγυπρἢ5 45 ἃ ροὰ ονεσ 
ἢΪ5 ἴοεβ8 (16:89). --- ΤῊΣ παπὶς ἸΥΦῸΨ ἰ5 ἀεγίνεά ἔτοπη Φτ', "βύη᾽ (ϑεεὲ δῦονς, 

Ῥ. 326); ϑιείπιμαὶ! δηὰ οἴμειβ οοπιραᾶγε ἰδ ψΠ 1.1 ἔτοπι 25, “ ἤ5ἢ,᾽ θὰΐ (Ὡς 

[οτγπιαϊίοι ἴβ ἴοο {τεαυεηΐ ἴο Δ]ῖονν 5 ἴο αἰϊδοὴ δΔῊΥ βἰρηίβοαπος ἴο (5 οοἰποῖ- 

ἄεπος, ἀνε Ψεζε ἴῃς Ἰαϊῖετ εἰυπλοϊ οΡΎ πιοσα οετίδὶπ ἴπδῃ ἰξ 5. Ὑπαὶ ΠἸΦῸΨΦ ἰ5 
ἐαυϊναϊεπῖ ἴο ΦῸΦΨ ἰ5. ποῖ ργοόῦδῦ]ε, ποὺ 5 ἴπε Ἴχρίδπδίίοπ νυ ῖο νου πᾶς 

ἐξ ἃ ἀἰπιϊπαῖνε ἀοοερίδοϊε; ἰΐ πιῖρῃϊ τπεᾶπ “ βαπ- νουβῃίρρετν," Ὁ ἃ πᾶῖὰα ν ΐο 

ψουὰ ποῖ Ὀε βἴγαηρε ἱπ ἴῃε νυἱοῖ ΠΥ οὐ Βεῖ ἢ -5ῃ ςπιθϑῆ (αθονε, Ρ. 325).} Α 

Ἰερεπὰ νγῆοβε ἤεγο Ὀογε βῃς ἢ ἃ πᾶπιεὲ νου αἴϊγαοϊ δῃ δοβοτο εἰεπιεηῖβ οὗ δῇ 

οτί σι πα!γ παγιῖοαὶ ομαγαςίεσ, βυοἢ 85 ἴῃς ἔοχεβ ἰπ ἴῃς οογη- ἤ6}]45 ρευθπαρ8 

τερτεβεηῖ; ὃ θυϊ 1 [5 Ὀ6 ἵγιιθ, 4}} οοῃηβοϊουβηεβ5 οὗ [πε οτγὶρίπ πὰ βἰρηϊβοδηος 

οἵ [δες ἴα]ε μὰ Ὀεεπ Ἰοβῖ, απὰ ἴδε ταγιῃὶςαὶ ἰγαὶ 8 σοπιπιΐηρ)]ς ἔγεεὶν νυ ἢ ἴμοβςα 

ΨὨΐοἢ Ὀεϊοπρ ἴο (οἹ]Κ-βίοσυ. Τηΐβ ἐχρίδπαίίοη ἰ5 αἱ Ἰεαϑδὶ ἃ5 ἡδῖυγαὶ ἃ5 ἴῃε 

δἰιεγηαῖϊνε, ἴπαὶ ἂῃ οτὶρίπϑὶ βοϊαὺ σταγτῃ Ππᾶ8 Ὀεεη ἰγδηβίογπιε  ἰηῖο Ὠεγοῖς 

Ἰερεηά, ἢ [6 δάἀπιίχῖατε οὗ ἃ ἴαγρε ποῃ-πιγτϊςα] εἰεπιεηῖ. ΤῊΣ Ὠἰβίοτί αὶ 

ἌΤδαγαοῖεν οἵ ἴπε δἀνεηΐυτεβ οὐ ϑδιίβοι τρδ  Ὀς σίνεῃ ἃρ ψπουῖ ἀεηγίηρ {πε 
Ῥοβ5: 0111}, οὐ ἀνε ργο δ  Π γ, ἰμαὶ ἴῃς Ἰερεπά, ννἰο ἢ 8 νεγν οἱ, 845 115 τοοῖ5 

ῃ τὰς εχ, ποῖ 'π ἴμε 5ΚΥ. ἢ} 

ΧΥΝΙ]1..ΧΧΙ. Το ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΘΤΟΕΙΕΘ ΟΕ ΤΗῈ ΤΙΜΕῈΒ 

ΟΕ ΤΗΕ συ 06Ὲ5.4] 

ΧΥΙ͂Ι., ΧΥΠΠ. Το πιϊρταίίζου οὗὐἨ [0 ΘαπΣῖθ8. 

ὙΤΠα ἢτϑι οἵ ἴῃ6 ἴνο βυρρ] πη ΑΓ βἴοτίεβ γεϊαῖθϑ (ἢ  οτἱρίῃ οὗ 
τῆ6 ἰτηᾶρα ἴῃ ἴῃς [Δπιοι5 βδηοίθατΥ οἵ δῆ. --- Α τηδῃ παηιεα Μίοδῃ, 
ΜΠο56 ἤοτηα νγᾶ5 βοπηεῃετγα ἴῃ ἴπ6 Ηρα π 9. οὗ Ἐῆῃτγαίπι, 5 [ῃ 8 

Ῥτορσίθῖοσ οὗ ἃ βῃτίηβ, ψ ἢ δῃ ἱπιᾶρα δηά οὐδοὶθ, δηά ἢδ5 ἃ 1,ονϊἴθ 

Φ Αραϊηϑὶ διεἰηῖδαὶ, κε ν γε] δι βθη- ΒΊεεκ, ΞΕ μ74, 1876, 0. τοῦ; ΕἸδοκηετ, “ σε εσ 
ἀἷε ΗἩγροίμεβε διείπιῃα]β, 4455 δ πιβοῃ εἶπ Θοπῃ θη ἤετοϑ 5εῖ,"" 7 εοἱ, Οκανγίαϊελνγ, 

1886, :887;9 Βαρίῃρεη, δείγάρε, Ὁ. τό ἔῖ. τ 8εε Νόϊάεκε, ΖΩΜΟ. χιϊὶ. Ρ. 48ο. 

Τ Το Ἄοοππηθοὶ Πα Πδἢ (π55 5 ἢ “ Νίρμι" (πθ), 5 ννίεισκα ἀπὰ Κίϊαὶ ἀο, 

ἷ5 τῆεγα ρυπηίηγ. ᾧ ὅὲεε δῦονε, Ρ. 3411. 
ΙΙ ὅεε Ηἰϊ2., Ο ΚΝ). ἰ. Ῥ. 123; Ἐοβκοῆῖ, α. Βαυγ ἰῃ Εἰεμπι, ,279,,8. 5.ν.; ΚΙπεὶ, 

Ο4Η. ἰ. ἃ. Ῥ. 81.; Βαοίῃρεη, δεν ἄρε, Ρ. τόλ. 

4 8εε [πιτοἀυοιίοη, ᾧ 5. Αυδθετίεη, “ Ὀἱς ἀτεῖ Απμβἄηρε ἀδ5 Βιιοἢ5 ἀετ Εἰοδίεσ," 

δίνά, μ. Αγ, τϑόο, ἢ. 536-568. 
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85 ἢἰβ ῥτίδϑδι (17}.}). Τῆς ΠὨδηϊϊεβ, νῇο μάνα Ὠἰ[μετῖο Ῥθθη ἀηδ 0 ]6 
ἴο ρεῖ ΔηΥ Ρεοσιηδηδηΐ ροϑβϑεβϑίοῃ ἰὴ (δπᾶδη, βεηά ἔτομπῃ ἰΠϑῖγ βϑαῖβ 

ἴῃ ἴῃς βουϊηνγεδὶ ἃ ῬΑΥΙΥ ἴο ὄχρίογα ἴπ6 ἰαηά. Ῥαββϑίηρ (πτουρῇ 

τῆς Ηἱρῃ]δπάβ οἵ Ερδιγαίπι, (ῃς βοουΐῖβ μα]: δὲ Μίςδῃ᾽ 5 βοιιδα δπὰ 
σοηβαϊε Πἰ5 ογδοὶς (18.). Βεροεϊνίηρ ἃ ἰλνουσαῦ]ε τεβροηβθ, [Π6Υ 
δο οῃ, δηὰ ἢπά [,Αἰβῇ, ἂἵ [ῃ6 βουγοθβ οἵ ἴῃε ᾿ογάδῃ, ἰηνιηρ δἰϊδοῖς 
ὉΥ 15 ἰδοϊαιεα 5ἰτυδίίοη δηὰ ἴῃ6 πηρυδτάεα 5θουγν οὗ ἰ15 ρθορὶβ 
(ν...9). Οἱ τΠεὶγ τεργαβθηϊδιοηβ, ἃ σοηϑί εγαῦ]α ραγὶ οἵ ἴῃς {πθ6, 
ΔυΠΊΟτΙηρ᾽ δἷὶχ μυηατοα Πρμτηρ πηθη, πιίρταῖθϑ ἴο ἴῃ 6 ποιῇ, οᾶττγ- 
ἰῃρ ΟΥ̓ 85 16 Ὺ ρὸ Μίοδῃ᾽β ἰπῆαρε δηᾶ ἢΐβ ῥτιεβὶ (ν... 5). ὙΠῸ 
σαρίυτα 1,5}, ραΐ [5 ἱηῃδθϊδηῖθ ἴο ἴΠ6 σνοσά, δηὰ είτε πόσο, 

εἰνίηρ [ἃ τὴς πᾶῖηε οἵ {πεὶγ νη ἰπῦς, Πδη (ν.5.9), ὙΒΟΥ 5εῖ ὑρ 
Μίοδἢ᾽ 5 ἱπιᾶρα ἴῃ 1[ῃ:6 ΠΟΙΥ ρίαςς, ψἤεσα ἰτ τουηδϊηθαὰ ἴο ἰδῖθσ {ἰπη65, 
τηϊηϊβίεσεα ἴο ὈΥ ἃ ργθϑιμῃοοά ψῃϊοἢ ννᾶ5 ταρυϊθά ἴο θὲ ἀδβοεπάθα 
ἔγτοπι Μοβεϑβ (ν.33.). 

ΤὨΘ παγγαίϊνα 15 ποῖ 4}}] ἴσο οὔθ μβαπᾷ. ὍΤἢε ἱηνθηΐοσυ οἵ 
Μίοαἰ᾿5 ἰΙάο]5, εῤΥφα, ἐγαῤήϊνι, δεφοί, νιαςεεζαί, ἴὰ νατῖουβ ρεγυ- 

τλῦομβ, ἰ8 σοηδιβίηρ." ΤΠ οτὶρίη οὗ ἴῃς ἰαϑὶ ἴνο 15 τοἰδιθαά ἰῃ 
τη; τθαῖ οὗ [6 οἵδε ἴνο ἰβ ἀρραγεῃῖ!ν ἱηάερεηάδηιϊ (ν). 
Μίοδἢ᾿5 ῥτίεθι 15 ἃ ψδπάδείηρ [μονα τοῦ ΒειΒ] ἤ πη, ν ποῖα ἢς 

Ὠΐγεβ ἴο πιᾶκα ἢἰβ ἤοῖς ψ τ Ὠἰπὶ (ν.5 115), ψὩ16 ἴῃ ν.7 ἢ ἰδ ἃ 
γουηρ [μενα το νγᾶβ ᾿ἰνίηρ, ἰῃ ἴῃς πεὶρῃθουτῃοοά (οἔ, 18.5).1 Ιη 
τῆς δοοουπηῖ οἵ πε βεηδϊηρ ουὖἱ οὗὁἩ ἴῃς Παηΐϊε 5ρίεβ (183) τῃετε 15 
ἃ τηδηϊξεβὲ ρ]είμοτγα, 85 ἴμοα 8 8150 ἴῃ ν.7 δηᾶ ἴῃ νι"; ἴῃ ἰῃς 
γΕΙβε5. ὙΏΟὮ ἀσδοτίθε τῇς τοῦΡεῖν οἵ Μίοδη᾽ 5 βαποίυασγ (ν.Σ 5) 

ψῈ ἤπα ποῖ ΟἿΪΥ τεἀυπμάδηου Ὀυΐϊ σοηβίοιίηρ τεργεβεηϊδιίοηβ, ἀπά 
(ες σοηΐαβίοη ταϑυϊίηρ τοῦ {πε ἴϊετηρὶ ἴο σομϊηα {πα πὶ πᾶ 

Ὀεδη ἱπογεαβθα ὉΥ νᾶτίουβ ρίοββεβ. ΕἸηδαὶϊγ, ἴῃς ὕνο βἰδιθιηθηῖβ 

σοηςεγηίηρ ἴῃς ἀυταϊίοη οἵ ἴῃς οὐ] αἱ Πδη (ν.5" 3.) σδηποῖ Ὀοιῃ 
οοηα ἔτοπι ἴῃ 6 58Π16 5ΟΌΓΟΘ. 

Οοτί, ζᾧ γε! μαυβθη, ὃ πὰ Καξδηδη || Ἔχρί δίῃ 656 ρἢμθηοπηθηδ 

ἃ5 ἴῃ τεβυϊ οὗ βοπιενῃδὶ ἐχίθηβίνε ἰηιογροϊαϊίοηβ, ἴ[ῃ6 ἀἰβογάδγ 

οσοδδίοηδα ὈΥ ἴμεϑε Ὀεΐηρ ἀρρταναῖεα, 85 ἰ5 οἴδβῃ (ἢ οᾶβθ, ὈΥ͂ 

Φ Ογαπιθεῖρ δηὰ Βευ55 (Πἰπῖκς τΠαὶ 4}} ἰμεϑε πᾶπιεβ ἅτε υϑεὰ ἴογ ἃ βἰηρὶε ἱπιαζε. 
ΟἸδεῖβ ξᾷρροϑβε ἴπαὶ ἴπεγα ἡγε ἵννο, οὐ ἴἥσεαε. ἔ Οοπιρᾶγε 8130 ν.1θ5 νυ πἢ ν Δ, 

2“ 8ε Βεϊ!Πάοπιηπιεπ νὰπ ]εἤοναὴῃ ἰε Πᾶη ἐπ ἴε Βεῖμεὶ νόοσγ 7εγορεῶπι ἢ.." 
ΖΆ. 7. 1. 1867 (Ρ. 285-306), Ρ. 288 ἔ. ᾧ Ονεβ., Ρ. 4312 ἴ.; «οἴ, Ρ. 356 ξ, 

! “7 .Ο3, ἰ, Ῥ. 358-360. 
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Ἄσοττυρίίοη οὗ ἴῃς ἰεχί δηὰ βεσοηάδγῃυ ρίοββεβ. Τῆς τηοῖϊνε οἵ ἴῃς 
ἱῃτεγροϊδιοηβ νγᾶβ ἴο (ἤσουν σοηϊεηρὶ ρου τῆς βδηποίυδιν δὲ Πδῃ ; 

ἰϊθ. δπιοιιβ ἱπιαρα οἵ Ὑδῃνθἢ ψγᾶ5 τηδάς οἵ 5[ο θη βἰϊνοσ, ἴὸ ψῃϊοῃ 
ἃ οὐτ8ε οἴυηρ (175). δαῖκε" δηὰ Βεγῖῃθδαι ἡ στεοορηϊζεὰ ἵνὸ 
πδιταῖϊνεβ υηἱϊοα Ὁγ ἃ τεάδοίϊογ, δηά αἰϊετηρίεα ἰὸ βεραγαῖα ἴπετὰ ; 

Βυάάε ᾧ οὔξεις ἃ σοπίϊηυουβ δηδὶγϑὶβ οὗ οὔ. 17, ι8.Ὁ. ΤΕ ἵνο 

πᾶτταῖῖν 85 Οὐ] ρΊΏΔ}}Ὺ σαβθιη Ὁ]Ϊ6 ἃ δασῇ οἴδπεσ νεγὺ οἸοβεὶγ, ἀπά σοοη- 

5: ἀἜγαΌ]ς ἀποσσίδί τυ πιυϑὲ οχίϑὶ ἰῃ ἴῃς ἀθίδι]α οὐ ἴῃς δῃδ)γϑίϑβ, θυϊ 

ἴῃ6 σοπηροβίῖα σπαγδοῖοσ οἵ ἴῃ6 σμδρίθσβ ἀρρϑδῖβ ἴο π|6 5} ΕΠ οἰ ΘΏΓῪ 
ΘϑιΔ Ὁ} 15ῃε4, 

γαῖκεῖβ δηδὶγϑβὶβ ἰ5 Ὀαβεὰ ὑροὴ ἴπε εὐζοόπεοιβ αββαπιρίίου ἰπαΐ ΟἸΪΥ οὔς 
μνῖϊς 18 πηθητοπεα ἱπ ἴα οδπαρίειβ. ὙΠε ᾿δηϊζεβ οαγιϊςὰ οΠ Μίοδἢ 5. βοῇ, 

]οπαίμαη, ψῆο ννᾶβ οὗ [πε ἴγῖρε οἵ Μαπδββεὴ (1880 οἵ. 171). Ιπ ἴδε οἴδπεν 

πατγίϊνς ἴῃς 1,ενϊῖε 8 4150 οδττίεὰ οὔ, θὰ ἀϊδαρρεαῖβ ἱπ ἴῃς βεψυεὶ. Βεγίβεδα 
δϑοῦῖρε8 ἴο οὴς δοοουηπῖ, 1818. 1δ. 17» (ἴῆς ῥτίεβὶ 88 βἰαπαϊΐπρ αἱ (ῃς ραῖε) 
γν. 80.230. 206. 270-29. (0 τῆς οἴδποτ, 1814. 16. 17». 184..31.25, 260, 74.. ]1ῃ (ἢ ἰογηοῦ ἴῃς 

Ῥεεβὶ 5 ρετβυδάςὰ ἴο Δοσοπιρδην ἴμε Παηίϊεθ, πὰ Ὠἰπη56} Ὀεδτβ οὔ ἴῃ σαεγα , 

ἰπ τῃε οἴμετ, ῃς ἰ8 οαττϊεὰ ο ὈΥ ίοτςαε. Τῆς ἱποοῃβίβίεπου οἵ [ἢ 5 δῃα]γϑὶβ 

ἰδ βϑῆονπῃ ὈΥ Καε. (2). Βυάάς τεοσοπβίγυςϊβ ἴῃς ἵννο δοσοοιηῖβ 85 (οἱ ον : 
1. 17}. δ. 8-11α, Ἰ3εα. 15. 1810. 35. 84, 40 5. δι θα. 85. 99,105, 115, 12. 18. 154, 175. 18... 19.259, δι, 

11. 17,8. δ0β. 44. 20. ὅδα. 40. 7. 130. 110. 132β΄ 1.810. 3. 89. 44, 60. 75. 85, 9. 101,11, 184. 14..17.5, 

165. 18....89. ΘΙ ΠΥ ΚΊεΙ (}7. 1. 2. Ρ. 19; οἵ. αἷδο Κίτιε}᾽ 5 ἀπαϊγβὶβ ἴῃ 
Κααυίζβοι, δας 4ε ΤῊ.) " 1. 17}. 5... 8.114. 12κα. 18. 1.810. 3κα. 20. 80. 7 5. 8-1θαα. 100-45. 
15.185, 17 5. 1865. 1809 (81, 11, 1.78.4. 66. 110. 12Αβ. Ὁ 1816 (2κβ 1). 84. 7.5. Ἰθαβ͵ ῥατί5 οἵ 

γν.1618. 90 (801)͵--- Τῇ ὩρΑΥΙγ 41} [ΠῈ ρἴδοεβ μος ἴδε ἰεχὶ ἰ5 τεἀυπάδηϊ ἀπά σοη- 
ἔυβεἀ ἱϊ ἰ5 ροββίὉ]ε ἴο ἀΐϑεησαρε ἴννο βίγαπαβ οἵ παγγαῖϊνε; Ὀχΐ ἴο ψῃϊς ἢ οὗ ἴῃς 
ἴνο βουγοαβ ἴΠΕῈῪ 5ῃουϊὰ θὲ αἰἰτ δυϊεὰ, [Πετὰ τὰ ἱῃ πδὴΥ ἰηβίδποαβ πὸ οτἰϊοτία 

ἴο ἀεϊεγπιίηε; δνετΥ αἰϊεπιρὶ αἱ ἃ τεοοπβίγυοιίοη ἰῃ ἀ εἴα! πιυβὲ α θεβὶ ὈῈ οπε 
οἵ 8ενεγαὶ ροββί Ὁ}}1π|558. Τῆς ἢτβὶ οὗ ἴῃς ἴννο παγγαῖϊϊνεβ γὰη βοιηενν δὶ 858 
(οἸ]ονβ8: Α πιδῃ οἵ Μι. Ἐρβγαίπι, Μίςδῃ. ὈΥ πᾶπιε, δὰ ἃ βῃγίπθ (Ὁ πὃνΝ Γ}2) 

οοπίαϊπίπρ 8η ορλσα ἀπιὰ “εγαῤάξϊνι, απ σοπϑεοταῖεα ομς οἵ ὶβ 808 ἃ58 ῥτίεβῖ 

(1γ}-5). Αἰεγνναγάβ, ἃ νναράοτίηρ [,ενϊϊε ἔτοπι ΒεΙΒ] ἐπὶ ἰῃ [ἀπά δῇῃ, ἴῃ ϑεδγο ἢ 

οἵ επιρ]ογπιεηΐ, οαπια ὑπαὶ ΜαΥ, ἀπὰ νν85 Ηἰγεά Ὁ Μίοδῃ, νῆο ἰηβιδ!!δὰ Ηΐπι ἴῃ 

δε ρ͵δος οἵ ἢΐ5 5οῃ, γεὐοϊοΐην ἴπαὶ ἢε δὰ πον ἃ γερυΐαγ ργεβί (ν.8-10. 116. 120.15}. 
Τῆς ᾿δηϊϊεβ, πο ἤᾶνε 845 γεῖ πιδὰς πὸ ρεγπιᾶπεηῖ βει]επιεηΐϊ, βεηὰ οὐἵΐ ἂη 
Ἔἐχρ]οσίπρ ρατῖγν (18"- 33"), ΤΏΘΥ οοτηε ἴο Μίοδ᾽β ἤουβε, δὰ ρᾳ88 ἴῃς πίρῃϊ 

ἴδετε (ν.2). (ΤῊᾺεν (4}} ἴὰ στ ἰδ ῥγὶεβί, δηὰ ἱπαυΐγς,) "μας Ὀυβίηεβ5 μαϑβϑὶ 

ἴδοι Βεγεῦ᾽ (ν.55), Ηε τερ]ϊεβ ἴμαῖ Μίςδῃ μα8 Ὠίγεα Ὠΐπὶ ἃ5 Ηἰ5 ρτγίεβι (ν. Ὁ), 
ὙΠΟ Ὀἱά Ηἰπι οοηϑυὶϊξ ἴμεῈ οταοῖὶς ἔοσ ἴπεπὶ (ν.ὅ), ἀπὰ τεοεῖνε ἔγτοπι ἢἷΐπὶ ἃ 

ἔανουτδῦ]ς σέβροβς (ν.5). ΤΏΕΥ οοππς ἴο 1,Αἰ8ῃ, ἀπά ἢπὰ 15 ρεορὶς βεοῦσε 

φΦμεεὶ. ΤΑεοὶ,, 183ς, Ὁ. 268. 1 Δίολέ,, Ρ. 241, 
Ζ Διο, μι δάπι, Ὁ. 138-44. 
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δηά οοπβάεπὶ (ν.7"). ἘΚεϊυγηίΐηρ, ἴΠΕΥ ἀτρα [πεῖς οἸδηβπιεη ἴο μὸ ἀραϊπϑεὶ ἴῃς 

Ῥίδςς, Ὡς ἢ 1] ὈῈ. ἀπ βαϑὺ οοπημεβὶ ἀπ ἃ πηοϑὶ ἀδβίγαὉ]ς ροβϑβεβϑίοῃ (ν.5" "" 
105), Ασοοτάϊηρὶγ, 5ὶχ Βυπάτεά βρπιηρ πιε οἵ πε οἷδη, ν ἢ {πεῖν ἔπι ε5, 

βεῖ ουἵἱ οπ ἴπε ἐχρεαϊκτίου (ν.11".12.18)., ὍὨς 8ρῖε5 ἀρρεῖίβε ἴβεπι παῖ ἱπ {πε 

νί!Παρα τα δὴ ῤλδα δπὰ “μγαῤάνμ" (ν.14). ὙΈΕ ἀτπιεὰ θαπά μα]ῖ5 αἱ ἴῃς ραῖς 
(ν.156), ψ1ς τῆς ἔνε 5ρίεβ ρὸ ἴο Μίςββ᾽ 8 ἤουβὲ ἴο ἴακε ἴπε Ἄράδαϊ ἀπὰ ἐεγα- 
2λῖνε (ν.188).5». ΤΈΣ ρεϊεβῖ, ῃο ἰ5 βίαπάϊπρ αἱ ἴπε ἀοοτ, ἀετπδηὰβ δὲ [πεν 
τε ἀοΐηρ (ν.}7Ὁ". 180); [Πογ Ὀἱὰ Ηΐπι Βοϊά Πὶβ ρεδᾶος δηὰ οοτης ψἱτ ἴπεπὶ, δπὰ 
ν"»ε τπὲ {τἰθε᾽5 ῥείεβὶ (ν..). ΝΠ Πουϊ ποτα δάο, Ἀς ἴακεβ ἴῃς ἱπιᾶρεβ ἂδπὰ 
δεοςοοτηραηΐος ἰπεπι; {ΠΕΥ̓ Ἰοἷπ ἴΠς πιαΐῃ Ὀοάγ, δηὰ ππᾶγοῖ ἀνα. Μιίοδῃ ταὶϑεβ 
18ε ν᾽] ]ασεῖβ ἀπά ρυτβυεβ ἴἤετα, Ὀυΐ 15. ἀτίνεπ Ῥαοκ υγ τυάς (ἢτεδῖβ (ν. 9.5). 
ὙΤῆε ᾿Πδηϊϊεβ ἴακε 1 δἰ, δπὰ βεῖ ἃρ Μίοδῇῃ᾽ 8 ἱπιᾶρεϑ ἴῃ μεῖς βαποίυδγυ (ν. 71:9. 
89:), Ὅῆε βεοοπά δοζουηῖ 5 ποῖ 80 σοπιρἰεἴεὶγ ργεϑεγνθά, Ἔβρεοίδὶ νυ ἰοιναγὰ 

ἴδε εηὰ. Ι( Ὀερίηβ Ὦγ τεϊαϊίηρ ἴῃς οἰγουμηβίδποθβ ἅπάετ νν ἰσἢ ΜΊςδἢ᾽ 5 ἰπηαρες 
(εεεὶ διὰ νιαϑεοζαλ) νετε τηδάς, οἵ 5ϊϊνεγ νν ῃἰσἢ μδὰ Ὀεδῃ 5ἴοϊεη ἔγοτῃ ἰδ 

ταοῖδενῦ (172:3). Ἐογ δἷ5 ρυίεβϑὲ ἢς δὰ ἃ γουηρ [πἀδεδη [,ενὶτε ᾿νΠ0 ννᾶ5 ᾿ἰνὶη ν᾽ 

ἴπ ἴῃς πεῖρῃ θουτῃοοά (ν.7), γῇοπι μος ἵγεαϊεά ἃ5 οῃς οἵ ᾿͵β οννῃ 530}5 (ν.}}Ὁ. 1ϑαὺ 
Τῆς βεπαΐηρ ουἱ οὗ ἴπε Παηίϊε ἐχριογίηρ ἐχρεαϊτίου πιιϑὶ ἤανα Ὀδθη τεϊαϊεα 
5 ρβίδητία! ἢν ἃ5 ἰῃ ἴῃς οἴπεῖ δοσουηῖ (1815). Α5 ἴΠεγ σοπιε ἱπῖο ἴδε νἱ οἰ ΠΡ 
οἵ Μίςδῃ᾽ 5 ἤουδε, {ΠΥ τεσορηΐζε ἴῃ νοῖος οὗ ἴπε γουηρ ,ενὶϊο, δηὰ τυγηϊην 

δϑὰς τη} 1πὸτ ἱπαυΐτε οἵ Ὠἷπι νῃαὶ με ἰβ ἀοίηρ ἴπετε (ν.85). ΗἜ τερ]ϊε5: 50 

δηὰ 30 Μίςδῃ 88 ἀοπε ἴο τὴς (ν.3). ὙΒΕῪ ἤπὰ 1,Αἰ5ῃ ἀνε!!! πρ ᾿π βεουτγγ, 

δίϊον ἴῃς τηᾶππεν οἵ ἴπε Ῥμῃοεηίςϊδηβ (ν.7"). ὙΒΕῪ τεροτῖ ἴο τπεὶς Κἰπβαιθη αἵ 

Βοπιε, δηὰ Ὀἱά ἴΠπὰπὶ πιᾶκε πὸ ἀεῖαν ἴο οσουρΥ ἴδε ἰαπὰ (ν.8.}05), ὙΠΕΥ͂ 
ΔοΤοταϊΠΡῚῪ επιΐρταῖε ἔτοπι ἔπεὶγ ἰογπιεσ βεδῖβ (ν.}1"). Οὐ {πεὶγ να  ΤΠῸΥ 
οοπιε ἴο Μίςδἢ᾽ 5 ποπῖε, δῃὰ ἴυγῃ βὰς {ΠῚ πεῦ ἴοὸ ἴῃῈ πουβς οἵ ἴδε γουηρ 

1,ενῖϊε, δηὰ 5α]υῖε Ὠΐπι (ν.1}5). [πὶ μὲ [Ο]]ονν5. ᾿ξ 15 ΟἿΪΥ οἶδας ἱμδὶ {ΠΕῪ ροῖ 

Ῥοββεββίοῃ οἵ Μίςδῃ᾽β φεςεῖ πὰ »ισεεεζαλ, ἀπὰ σςατεϊεὰ {ἢ επὶ οΠ"; ἰΐ 5 ργοῦθδθὶς 

παι τῆς γουηρ [(ενὶϊε δεςοπιραηίεά ἴπεπὶ νοϊαηίατγγ. Τὸ ([ἰ5 ϑουτος ν. δὶ 

5εέπιβ ἴο Ὀεϊοῃρ. ὙὉὙμχγδοεβ οἵ ἰξ ἃζε α͵8ο ρεῦῃπδρβ ἴο ὃὈε τεοορηϊζεὰ ἱπ ἴῃς 
δΔοςοουηΐ οὗ ἴπε ἰακὶπν οὗ 1,45. Βυάάε αἴιγίθυῖεϑ ἴῃς ἤτϑὶ οὔ ἴῃς ἴνο πᾶιτὰ- 

εἶνεβ, 85 γεβίογε ὉΥ Ὠἷπι, ἴο Ε, 7εγαῤάϊνε, νὨ]ο ἢ ἅτε ποῖ οἴϊδη πιεπιϊοηδὰ ἴῃ 
τε ΟἿ. (Η5. 34 νὰ ἐῤάδω, τ 5. 1.528 1013.16.2 Κὶ 22 ἃς.), ἅτε ἰουπὰ ἴῃ 
τε Ἡεχαΐδυςἢ οἠ]γ ἴῃ Εἰ, Οδη. 3119. 515 νῃἰς ἢ α͵5ο αβοτὰβ ἃ γι κίηρ ραγα]]εὶ 

ἴο Μίςδἢ᾽ 5. Ρυτγϑαῖϊ, [πἀ. 1.821... ςο(, ὥεη, 3138 νι Τυὰ. 1822; 3139 ν } 185, 
Τῆε σοπηρατγαίϊνε!ν τάτα “2, "ΒΡῪ οὐυΐ,᾽ ἰ5 ἑουπὰ 'π σεη. 42 Νυ. 2183 (Ε); τδς 

βίοσυ οἵ δμαὺ δπὰ (ἢς τακίηρ οἵ 7εγίςμο, ἰπ ψ ῃσἢ πε ᾿νογά οσσυγβ, 8 αἷἶδο 

Ῥτοῦ. ἔτοπι Ε. (, αἴβο ϑπον 70. 185.10 1 ψουϊὰ ἴπεπ θὲ παῖυταὶ ἴο ἀϑοτῖθα 
{πε οἴδπεν νεγβίοῃ οἵ ἴῃε βίου ἴο 1, ὑυΐϊ ἔογ [15 Βυάάε Πδ5 πο ροϑίτἶνε ρστουῃάδ, 
ψ ἈΠῈ 105. 1957 (65) πυρῆς ἄγρας ἀραϊπδὶ ἢ. Κι, ψῇοβε δπδὶγβῖβ ἄρτεαβ 

5 Ὀϑἰδητία!γ ἢ Βυάάε᾽5 (5εε δῦονε, Ρ. 367), ἀουδῖ5 ννμεῖμοσ ἴῃς βεοοπὰ 

νεγβίοπ Ἴνοὺ εχἰβίεα ὈΥ ἰδεῖ; ἴῃ 6 οὈνίουβ ἴεπάδθπου ἴο ραΐ 41} ἴῃς δοῖογβ ἴῃ 

Φ Οτ, ρεγῆδρϑ, ἴῃς Ὀοαγ οὗἩ ἴῃς ἐπιίζταηίβ μα! θὰ δἱ {πε σαῖς ψ Ὡ}]Ὲ ἴῃς ἀττηοὰ πηεῃ 

νεΐ ἴο Μίοδἢ᾽ 5 ἤοιι56. ἵ Αἰολί. μ᾿ ϑδάσι., Ὁ. 1441, 
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δὴ οὐΐουβ ᾿ρῃξ βυρρεβῖβ [Παΐ ᾿ξ πᾶν Ὅς νν ΠΟῪ ἴῃς ὑοῦ οἵ δὴ εὐϊῖοσ. ΤΆ 5 
Ἡγροιμεϑβ815, νν ἈἸ ΘΟ ἢ 8 νἱτίυδ}}ν ἴμαὶ οἵ Οοτὶ δηὰ γε βαυβεη (αῦονε, Ρ. 366 (.), 

Βασαν ἀοεβ )υϑῖῖςς ἴο {πε ἔδοῖβ νυ ὶςἢ Ρροὶπὶ ἴο οςοπιροβίτἰοη ταῖμεῦ ἴδῃ ἱπῖετ- 
Ροϊαϊίοη. Τῆε ενίάεπος ψὨῖςἢ Βυάάς μα5 δἀάπςεὰ ἰ5 ρετμαρβ ποῖ σοποϊ]υβῖνε. 
50 [λΔγ 85 ἴῃς βρεπείαὶ ἱπιργεβϑβίοῃ ἡ ἢ [πε πατγαίίνα τηαῖκ 65 πᾶν Ὀς ἰγυβῖεα,1 
5ῃου]ά Ὅς 5ἰτοηρὶ]ν ἱπο!πεὰ ἴο δϑογῖρε ἴῃς ἢγβὶ νεγβίοῃ ἴο ἴῃς β88πι|6ὲ ῃαπὰ ἔτγομι 
ΜΒΙΟἢ ννῈ πᾶνε ἴπε βοτίεβ οὗ ϑαπιβοη, ἴῃς ἢτϑὶ νετϑίοη οἵ ἴῃς ἰδίου οἵ Οἰάεου, 

δηὰ οἴδπετ ραγίβ οἵ ἴμε Βοοὶκ οἵ ᾿υάρε5 ννίοι Βυάάς, 1 τϊηκ στρ γ, αἰγὶ αϊες 

ἴο }. 

Τῇ ποῖς, “Ἴη ἴμοβε ἀᾶγβ ἴἤθσα νὰ8 πὸ Κίηρ ἰῃ βγᾶδὶ, δνε 
τηδῃ αἰὰ 85 ἢς ρ]εδβεά " (17 18)" οἷ, τοὶ 2153), 15 Ῥρσόοδ]γ ἴῃς σοπι- 
τηβηΐ οἵ δὴ εαϊΐοσ, ψγῇο [δ]ϊ ἰξ Ὠδοδθϑβασυ ἴο Ἔχρ δίῃ ΠΟΥ͂ β οἢ ἰᾶνν- 

1655 ἀοἰῃρβ ψεηΐ υηγεβίγαϊ πε δὰ ἀῃρυηίϑῃεά. Τῇηδῖ (πε ᾿υτῖϊεσ οὗ 
1Π6886 ψογάβ τηυβὶ πᾶνε ᾿νεά Ὀείοτε ἴῃς εχίϊε ἴα ρευθαρβ ἴοο ροϑβὶ- 
Ἐἰνεὶγ δβηγηηεα ὉῪ Κυδεπεη. ΟΠδρίευ 18.351 τῆτοννβ βοῖης ᾿ς οἡ 
ἴδε ρε οἵ ἴμε βίοτίεαβ. ίεῖβε  16}}5 ὺ5 {πᾶ (6 ἰπηᾶρβε Ψψῃϊοῖ 

Μίοδῃ μὰ τηδάε βἰοοά ἰῇ Ὠδῃ 85 ἰοηρ 85 ἴῃς ἤουβε οἵ ἀοἀ ν 85 δἱ 
ϑῃΠ]Ποῃ. Τὐηϊοτιυπαίεϊγ, γα ἀο ποὶ Κποὺν ἤθη 1ἢ 5 ἰδπιρ]ε 'νᾶ5 

ἀεϑιτογεά. [ἡ [πε Ὠἰβίοτίοδὶ θοῦ κβ ἴμθτα ἴ5 πο πιεητίοη οὗ ἰΐ δϊεσ 
1μ6 τἰπης οἵ ΕἸΐ ; ἴῃ ἴδε πεχῖ ρεηεγαϊΐοη ἴῃ6 ῥγίοδῖβ οἵ ἢΪ5. ἤουβα 

ΨΟΓΘ ἂ ΝΟ, δηά ἰξ 15. σοτω η]  Ὀαϊϊενεά ἴπᾶὶ ΘΠ] ἢ νγᾶ5 ἀ6- 

βίτογεά ἀυτίηρ ἴῃς ΡῃΪ 5ηα ψνᾶτβθ. Βαϊ 7εγειηΐίδῃ (7}5}5) Ροϊηϊβ 
ἴο 5ῃ1οἢ ἃ5 ἃ σοπβρίουουβ Ἔχαρ]ε οἵ ἃ μον ρἷδοθ νῃϊο ἢ Ὑδῆνθῇ 
μά ἀεϑιτογεά ἴογ ἴῃε νἱοκεάμεββ οὗ 1ϑγδθὶ, ἰἢ ἃ τρᾶπηου ΨὨΪΟἢ 

Βαταὶγ βυρρεϑὶβ (μᾶὶ ἢῈ ἰ5 ἀγανίπρ ἢἷ8. ἰβϑϑοῃ ἔτοτὴ βιοῦ δησίθεηϊ 
ὨΙβίοσυ, δηά οἴμοι [πετείοσε τ ηΚ οἵ ἰἢε Αβϑγγίδη ψᾶτθ. Ασοογά- 
ἴηρ ἴο ν. 3, τὴς ρεϑιῃοοά οἵ ἴδε Ἰἰπε οὗ Τοηδίμδη ρτγεϑἀβεά αἱ ἤδη 

ἄονηῃ ἴο ἴ(ῃε ἀεροτίδιίοη, ὈῪ ΒΊΟΝ 15 Ῥγο Δ ὈΪν τηθδηὶ ἴῃς ἀδροτίδ- 

τίοη οἵ τῆς Ἰῃ πα ϊδηῖβ οἵ ἰῃδι τερίοη Ὁγ ΤΊρ δι - Ι  θοσ ἴῃ 734 8.6... 
(2 Κ. 1τ53)." ὙΤετε βεθηβ ἴο Ὅς πὸ ἀεείβίνε γεάϑοη Μ Ὧν ν. δ 
5ῃου!ὰ ποῖ θὲ δϑουρεά ἴο ἴῃ 6 βουγοθβ ἔτοπὶ ψνῃοἢ [ἢ 6 ἴννο νϑυβίοῃβ 
οὗ τῇ βἴογυ τὲ ἀεγινοα, " τπουρῃ τΠ 5 μδ5 θέε ἀουνῖεά, ξᾧ ἀπά ἰῃ 
ἴδε παΐυτε οὗ ἴῃς οα56 σδηποῖ θὲ ρτονβά. 

Τῆς ἢγβὶ νοσβίοη οὗ ἴῃε βίου, αἱ ᾿ἰδαϑῖ, 5βθδηβ ἴο Ὧ6 νεῖγ οἷά ; ἰΐ 

ΒρεαΚ5 οἵ Μίοδῃ᾽ 5 εῤάδα νἢ 85 {6 ρτε)αάϊςε 85 ἴῃς οἱάθσ ἢδγ- 

ταῖϊνε ἰη εἢ. 8 οἵ Οἰάξοηβ. ὙὍΤῇε οτὶρίη οἵ [8 ἱτηᾶρθ ἰῇ [86 

5. 8εε ου 1ῃϊ5 οαρενίτγ, Βοῆγαάεγ, ΑἸ 72. Ρ. 254-257 -- (ῸΤ'. ἱ. Ὁ. 246 ἢ; Τίεὶε, 

“Βαδγέοπέτελ- ατγν. ΟσεεεΆ,, Ρ. 220 ἴ., 231 ἐ Βε., Βυ., Κια. 

ἐ Νννε., Οονεβ., Ῥ. 232, οἴ. 357; Κας., “2 (Ο3, ὶ, Ῥ. 359 1. 
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δτωουβ ΒΔ ΠΟΙΌΔΓΥ ἂἱ δῇ ἰ5 8η ἰῃιογεβίίηρ τηδίϊοσ οἵ ἢἰβίοτυ ; τῆς 

ΨΜΑΥ ἴῃ ψῃϊ ἢ ἴῃς Πδηϊῖεβ ροῖ ροββεϑβίοη οἵ 1ξ τρδκεβ ἃ νετν ροοά 

Βἴοιγυ. Τῇ δυῖῃοτ᾽β ϑυπραίῃ! 65, 50 (ὯΣ ἃ5 ἢθ βϑῇονθ ἴῃ 6), ἅτε οὔ 
τῆς 546 οἵ ἴῃ βροίϊθῖβ ; ἢ6 τῃᾶῖθϑ [πθπ ποῖ ΟὨΪΥ τοῦ Μίοδῇ, Ὀυΐ 

τῶοοκ Ὠΐηλ. 

Ιῃ τε βεοοῃά νεγβίοῃ, δβρεοίδ!ν ἴῃ 1753, ΤῆΔῊΥ ΟΠ ΟἾ]δτβ τη 
τῃαῖ τῇ ψνῇοἱα τηοῖίνε 15 ἴο οἂϑδὲ σορσοδοῦ ὑροη ἴῃς βδησίθδιυ δὲ 
Τδη ; ἢ ἰἴ5 νεηεγαῖθα ἰπηαρε νψὰ5 τιδάς οἵ 5ΐνεσ ψῃϊοἢ ἃ βοὴ μδά 
βίο θη ἔτοπὶ ἢϊ5 οὐγῇ τηοῖῃοτ ; ἤθη ἴῃ 6 ΠΊΟΠΘΥ 85 τεοονογθα δηὰ 
ἀεάϊςαϊεά ἴο Ὑδῆν οι, (ἢ 6 ρτεαῖοσγ ρατί οἵ ἰἴ ννὰβ Κερῖ Ὁδοκ ὈΥ ἰταυὰ ; 

τῆ6 ἸάοἹ 1156] νγὰ8 βίο θη ἴτοτλ [15 οὐνηεσ ὈὉγ ἴῃ Πδηϊῖε5. [{ ἰ5 ὉΥ 
ΤΟ ΤΏΘΔΏ5 Ο6ΑΓ, πονγενογ, παῖ [ΠΕ δυῖπον μδα δηγιῃίηρ οἵ ἴῃ6 βοτῖ 
ἴῃ πιά. [{ βυςῃ δὰ Ὀεδη ἰδ ῥσίπια τηοῖϊνα, ἢ6 νου] ϑυγεὶν 
Βαᾶνα Ὀεραῃ ὈΥ το] Πρ (6 βίου οὗ ἴμε {πεῖ ; Ῥυζ [Πἷ5 5 ηοΐ ἄοῃε, 

ΤΟΥ ἰ5 ἴῃετα ΔηΥ ἴγαοα οὗ σοηϊεπηρί οΥΓ ἐνεη σοπαεπιηδίίοη ἰη ἴῃ 6 
[Ὁ] ονίηρ, πατγαῦῖνε. ΟΠδρίοσ 1735 πλεγεὶν ἐχρίδίηβ ον 50. ΘΟΚΙΥ͂ 
Δα 5ρ] θη] δὴ ἰάοὶ σάπια ἴο Ὀὲ ἰπῃ ἴῃς ροβϑθϑϑίοῃ οἵ ἃ ρχίναϊβ 
Ῥείβοῃ ; ἰΐ νγᾶβ δῇ ἐχ συοίο ἴου ἴῃς γτεσοόνεῦυ οἵ ἴῃ6 τόπου. [{ τῇ 5 
Ἰηϊετγρτεϊδιίοη δὲ οοττεςῖ, ἴμετα ἰδ ΠῸ ΠΕΟ ΒΥ ἴοσ το ρδγάϊηρ ἴῃ 6 

Βεοοη νεγβίοῃ 85 της ἢ γουηρεῦ τἤδη ἴῃς ἤγβί. 

Τῆς Πἰϑίοτίςδὶ ναάῖυὰς οἵ ἴπε86ὲ οπαρίευβ ἰ5 ματα ϊν ἰηέθοσ ἴο (μαι 
οὗ δηγ ἰῃ ἴπε θοοϊ. Τῆε ρίεϊυτε οὗ [ἢ βοοίαὶ δηὰ τα]ρίουϑ βίαϊε 

οἵ τε τἰπλ65 ψῃϊοἢ ΤΠΕΥ σοπίαϊη ἰ5 1] οὗ 16, δῃά Ὀδαῖβ δνεσν 

πηαῖκ οὗ {τ ]η655. ΤῊΣ {π|ῦ6, οΥ εἶΔῃ, οὗ τῆς Παηϊΐεβ, ἀηδῦὺ]α 

ῬΟΙΠΔΠΘΠΕΥ ἰο 6ϑιδ Ὁ] 15} 1156} ἰη τῇς δου τἢ (1 εἴ, 705. 19" 1Η) δῃὰ 
(Ό), Ξεπάς ἰϊ5 βρίθβ ἴο βϑβεὶκς ἃ πεν Ἰοσφίίοη. ὙΤΠΕΥ ἢπά δὴ ἰβοϊαϊθά 
δηά υηρυδτάεα Ρῃοεπίοϊδη ἴον ἴῃ {π6 ἴδ ποτίῃ, δπά 5ἷχ μυηάτεα 
ρθη πιεη, ἀρράσγεπεν τ[η6 ρτεαῖοσ ρατὶ οἵ ἴῃ {Π06, πιργαῖς 

{ἢ 6τ, ϑδοκ τῃ6 τονη, δηά ΤσουρΥ ἰτ. [Ιη τ[ 5 παῖταῖῖνθ, δρατί 
ἔτοπὴ ἴα. οὐνὴ ἱπιροτίδηος ἴοσ ἴῃ6 ἢἰβίογυ οὐ (ῃἰ5 {Π06, γα ἤᾶνβ 
ἀουθι]οθς ἃ ἴγρε οἵ πΊΔΩΥ βἰπλϊαγ δπίεγρυίϑεβ ἴῃ ἴῃς ροτοά οἵ 

ςοηαπαβῖ ; οἵ, 65ρ. 705. 17}. 5. Ιτηᾶρε58 οἵ Ὑδῃνθῇ, βουηειπηε8. οὗ 
ςοηϑίἀογδΌ]ε σοὶ δηα βρίεπάουγ, ἀτὲ ἑουπά ἴῃ ἴῃ 6 ροβϑεβϑίοῃ ποῖ 
ΟὨΪΥ οὗ ἃ πάρε, Κα Οἰάδοη (87), Ὀὰϊ οἵ ρτίναῖε ρειβοηβ, ψῇο 
ΤΩΔΥ Ἔνεη ἢᾶνε ἃ 5ῃτπ6 ΟΥ 5Ππ|4}} τεπιρὶε (ὀελλ-εἰσλῖνι) ἴοτ ἴΠ6πλ. 
ὙνΏΘτα ἴΠετα τνᾶ5 5 Οἢ. Δη ἱπλᾶρα, ἃ ρτθϑὶ 'ννὰ8 ηθβεάβα. 1 πὸ Ὀειετ 

ΦΟοιῖ Ννε., Καε., Κιΐ, 
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νᾶϑ αἱ ᾿δηΐ, ἃ πηδῃ τηὶρῃϊ σοηῃβεοτγαῖε οης οὗ ἢΐβ βοῃβ ; δυΐῖ ἴονϊῖα 

νᾶ5 ῥτγείειτεά (1)}2), [μδὶ 15, ἃ πηθιηθεῦ οἵ τῆς μεγεάιτατγ συλ] ψ᾿ἢο 
Ῥοββεββθα ἴῃ6 τιδάϊοηδὶ τεϊϊσίουβ ἰογά δηά, Ἵβϑρεοίδιγ, τες μηϊοδὶ 
5Κ1}1 ἰῇ σοηϑυ ηρ δηὰ ἰηιεγρσγειίηρ ἴ[ῃ6 οταοϊθ. ὙΠε 1μενὶῖϊε5 ψεσα 

τοῖ ἃ}1 οἵ οης ἰτῖδα ; ἰξ ἰ5 ἴο Ὀ6 ποίεα {παῖ ἴῃ6 [,δν]ῖ65 ἴῃ ἢ. 17 ἴ. 
δηὰ ἱπ οἢ. 19 τὲ 8]1 ἰῃπ 50π16 γᾶν οοῃηδοίθα ἢ ΒΕ] μετὰ οἵ 
7υάδῃ, δηὰ τῇς γουηρ 1Ἔνὶϊα νοτλ Μίοδῆ ἰηβία}}5 85 ὑσίθϑὶ ἴῃ {πῸ 

Βεοοπά νεγβίοη οὗ ΟἿΣ 5[ΟΥΎ 5 ἜΧρυθϑϑὶυ βαϊὰ ἴο ἔνε Ὀδεῃ “ οὗ [πε 
, οἴδῃ οἵ Τυἀ4ἢ." ὙΤῇδ ἴδιμοιιβ βδῃοίυδιυ δἱ ἤδη Ἴοηίαἰηθα δὴ 

ἱπιᾶσε ψῃοἢ τὰς Πδηΐϊῖο5 μδά σαγιϊθα ο ἤτοῃ Μι. ΕΡἢγσαίτῃ ἴῃ 
τῃεἰγ πηρταϊίοη. [15 ῥσυϊεβιμοοά, ἴο τῃ6 βηά, οαἰπηθα ἀδβοθηῖ ἔγοπὶ 
Μορβεβ, ἃ5 νγ858 βεσῇδῃβ ἴ[ἢ6 οδ56 Ψ ΠΏ τῃ6 Ρτοβδίβ οἵ οἴπεσ πουίμοσῃ 

5ΔῃΟ [4 1165. 

ΤῊ ρεγιοα ἱπ ψῃϊοῃ της δοιίΐοῃ οὗ ἴπεβϑε ομαρίειβ (4115 5 ποῖ 
ἀεϊετίηθα ὉΥ {πεῖς ῥοβίτοη ἴῃ ἴπῈ ὈοοκΚ. [Ιη ἴῃ Βοοκ οἵ ΤἸυάρεβ 
ῬΓΙΟΡΟΓ [ΠΟΥ ἡ γα ον θην ποῖ ἱηουἀεα αἱ 41]. Τῆς ἰαΐοσ βἀϊῖοσ 
Ψ ΠΟ, ἴο οὔτ ροοά ἰοτίαηε, ργεβεσνεα ἴἤεπλ οουἹὰ Παγάϊγ ᾶνε ἰηίτο- 
ἀυςεά τοῖα ἰηΐο [6 Ὀοάγ οἵ ἴπε Ὀοοκ, ψῖῖἢ [18 βιγοηρὶν πιατκεά 

Ῥίδῃ δηὰ ρυγροββα ; δηά ἴῃς πιϊρταϊίοη οἵ δηΐε5 ἔγοπι Ζοσδῃ ἀπά 
Ἐῃῖδοὶ τηϊρῃϊ βθθῖι ἴο ἢηά [15 Πιτεβὶ ρίαςα ἱπητη θα ἰδίου δἴϊτεσ [ἢ 6 

βίουυ οὗ ϑαῖηβοῃ, ἴῇς βοεηε οἵ ψῃϊοῃ 15 [6 Πδηΐϊΐα βθ 6 πλθηῖβ ἴῃ 
δΔηἀ δτουπηα ἴποβὲ ἴονῃβ. Βυῖ τε σδηηοὶ 5δέεϊγυ ἄσανν ἔτοτῃ [πὲ βἴοσυ 
οἵ ϑαιηβοῃ, ἴῃ ψῃΐοἢ Πδηϊῖδβ ἄγε βει δὰ δὲ Ζοσδῃ δηά Εϑῃῖδοὶ, ἴῃ 6 

σοῆνοτβα ἰηίεγεησα τῃαϊ ἴῃ 6 τηϊρταίίοη οὗ οἢ. 18 οσουττοά αἴϊεσ ἴῃ 6 

πλς οὗἁ ϑδῃιβοῃ, ὦ.Ζ. δεσ τῇς Ὀερίπηΐηρ οἵὗἩ τε ῬὨἸἸϑιϊης ἀρρτα5- 
βίοηβ, δηὰ τῃεγοίοτγα ἰονασὰ (ἢ6 επὰ οἵ {πε ρεποά οἵ ἴμ6 Ἰυάρεβ ; 

ἴον ἴῃς πατγγαῖίνα ἀοδθ5 ηοΐ ἱπιρὶν πὶ 41} [ἢ Πδηΐῖες )οἰπθά ἰῃ τῇς 

εχρεάϊθοη ἴο 1,4ἰ5ἢ, τῇ ΟἹ] Ὺ δραηάοηίηρ τπεὶγ οἱ βεαίβ, δῃά ἰξ ἰ5 

ΟἹ οΟἴδοτ στουηάςβ ἱπιρτοῦδὈ]ε ἴπαΐ τΠ|5 ννγὰβ ἴπ6 οᾶβ6." ὙΤΉοΙα ἰ5 
ὯΟ ἱητπηδιίοη οἰ ἴΠῈσ ἴῃ [ἢ 6 ΒἴΟΥΎ οὗ ϑαπηβοῃ οσ ἴη οἢ. 18 οἵἉ 5ςἢ ἃ 
Ῥτεββϑυγα ἔγοπι ἴῃ 54 ς οὗ [πε Ῥῃ ]Ἰβεἰ 65 δ5 πιϊσῃϊ ἴοτος ἴῃ6 Πδηΐτεβ 
ουΐ οἵ {π6]γ 56: ΠΘπηθηῖ5 ; 1.8] ἄρτϑαβ ρεγίδθοιν σι τ3', Δηα νγα 5}4}} 

ἀο Ῥειίεσ, [πεγείοτγε, ἴο Ἔχρ δίῃ {ποὶσ δῖ] υσα ἴο δϑιδὈ] Ἰ5ἢ ἰΠποιηβοῖνεβ 

ἴθετα Ὀγ ἴῃ 6 βία Οτη τεβιϑίδηος οὗ ἴῃ παῖίνε ρορυϊαιίοη οἵ ἴῃς 
Ιον]δηά, ἴῃς Απιγοτίῖε5 (τ, εἴ, 705. 1957). ΤῊΘ ταπιοναὶ οὗ ἃ οοη- 

ἃ  αηϊΐίε5 ἰπ (ἢ δουϊῃ ἀγα ργεδιρροβεὰ Ὁγ (δε δ᾽οἰπιεηὶ ἰπ Ἰοβδῆυδ. Νοῖε αἷβὸ 
ἴδε ἰοπιὺ οἵ ϑαπιβοη (1681), ἀπὰ τὰς ϑβυγνίναὶ οἵ ἴῃ πᾶπις Μαμοδὴ ἰῃ [τ 5 γεφίοη. 
δήεν ἴδε εχίϊε (5ες ἄρονε, ὑ. 9τΆ). 
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5 4θγαῦ]α ρατί οἵ ἴῃ6 {τε τυ πᾶνε Ἰεῖϊ τοοῦ Ἔπουρῇ ἴοσ ἴμοϑα 
Μ ΠΟ τειηαϊπεὰ Ῥεηϊπα, ΟΠαρίεσ "7 βῆονβ ἰῃδὶ ἴῃ τῆς τἰπὶς οἵ 
Ῥεθοσαὴ (μ6 {Π06 ννᾶ5 δίγεδαγ ἰῃ ἰϊδ πουίμθγη βεαῖβ. Τῆς τηΐρτα- 
ἔσῃ τεϊαϊβά ἴῃ οἢ. 18 τηδν τποτγείοσε, ἢ σοηβίἀθσαῦ]α ῥσο ὈΙ]γ, 
Ὅε δϑϑίφηῃβα ἴο ἃ {ἰπ|6 ποῖ νεσν Ἰοηρ δίϊεν ἴῃς [βγδε!ϊῖς ἰηναϑίοη οἵ 
Οδηδαη. Ομαρῖεσ 185 ψουὰ ἤχ ἰὶ ἴῃ ἴῃς πεχὶ ρεηθσζαίίοῃ δἰϊει 
τῆ ἱηναβίοη, ᾿ἔ να. οουἹὰ Ὀ6 οοηβάθηι [Πα πο ἸἰηΚ5 ἴῃ ἴῃς ρεηεαὶ- 
ΟΡῪ τε οἰηπεα." 

ΧΥΙΙ. 1-6. ΜΊοΔΙ᾽ 5. 1Δ012. --- Α τπδη οὗ Μί. Ερῃγαίμι, Μίοδἢ 
ὉΥ ὨᾶπΊ6, οοηΐεβ865 (δῖ ἢ ἢδ5 ἴῃ ἢϊβ8 ροββδϑϑίοη ἴῃς 5ἰΐνεσ ψῃ] ἢ 

[ᾶ5 Ὀδθη βίοϊεῃ ἴτοπι ἢἷ5 τηοίμεσ, δηὰ τεβίοσοβ ᾿. ΟΥ̓ ρατὶ οἵ ἰΐ 
5806 ἢδ5 δὴ ἰάοὶ πιδάβ, ψῇῃϊοἢ ἰ5 ἴῃ ΜιἼδῃ᾽ 5 ἤουβθ. Μιίοδῇ ἢα58 ἃ 

ΒΏΤΙΏΘ, πΊάΚ65 δὴ ἐῤλδά δηὰ φγαῤἧϊνι, ἀπιὰ σοῃβεοσγαῖθβ οἠης οἵ ἢ 5 
8008 85 ὈΙΕβῖ. --- 1, Ζάεγε τὐας ὦ νιαπ οὗ τ1λ1ε ΗΙρλαπας οὐ Ξῤἠνγαϊνι, 

«σἦοεό παηις τᾶς ϊιεάγελμ} οὐ ἴῃς Ηἰρῃ]δη 5 οἵ ΕΡἢτγαίηι, βεὲ οὔ 
45, ΤὍΤΠε πᾶπι6Ὲ δηὰ τεβίάθηςε οὗ [ἢ6 πῆδῃ 566 Π15 ἴὸ ἢανθ Ὀδεη ἴῃ 6 

βᾶῖὴης ἴῃ ὈΟΙ᾿ παιγαῖϊνεβ. ἡπηεάγελι, ν᾿; εἰβενῆοσε ἴῃ [ἢ σῃαρίεῖβ 
16 σΟΠΊΠΠΟΠ ΘΠΟΤΙΟΓ ἔοτπὶ οἵ [6 πᾶπις, δΖιεαλ (ν.5 59 χε.) ; ςξ, 
Μίοαγθῆα Ὀδη 1πι|]|4ἢ, τ Κ. 225, αηά Μίοδῃ ἴῃ6 Μοτγαδβιῃῖῖο, Μὶς. τ. 

-29-4. Μίοεδῃ, ἀτεδάϊηρ ἢἷβ πιο μοτ᾽5 ουὐγβε, σοηΐεβθεβ ἴῃς τπεῖι, 

δηὰ τρᾶῖκοβ τοϑιτυϊτίοη; 58ῃῆ6 ἀδάϊοαῖος τ[ῃ6 5Ϊνθσ ἴο Ὑδῆμψθῃη, δηά 

δᾶ5 ἴψχο πυπάτγοα 5ῃ 6 καὶ οὗ ἴἴ τηδάθ ἰηΐο δὴ ἰάοϊὶ, ψῇῃϊοἢ 15 ἴῃ 

Μίςδ 5 ἤουβαε. Τῆδ νεσβο8 Ὀοϊοηρ ἴο ἴῃ6 βεοοηά δοσουηῖ. Τῆς 

τοχὶ ἰβ ποῖ ἰῇ ογὔάεγ; ἴῃ ΠΊΟΠΘΥ ρᾶ5565 ὑδοῖ δηά ἰοτγίἢῃ ἰῇ δὴ 
πδοσουηῖαῦ!α ΨΑῪ : ἰῃ ν δ ἢῈ τεϊυγηβ 1 ἴο ἢ5 τλοίθμεσ ; ἰῃ ν᾿ 5Π6 
ἀδοϊατεβ ἤῈσ ρυζροβθε ἴο ρίνε ἴξ ὑδοὶς ἴο ᾿ΐπὶ; ἴῃ νι Ὧδ δραΐῃ 
τεΐυγῃβ ἰἴ τὸ μεσ. Βιυάάε σοη]εοεΐατεβ ἴηι ἴμε ἰαδὲ νψοτγάβ οἵ ν.ὃ, 
πα πσῖν 7 τοί γείμγη ἐ ἰο τάδε, αὐὰ ἴῃς Ὀερὶπηϊηρ οἵ ν."ἡ, ἢανε 
Ὀεεη δοοίἀεπίδ!ν αἀἰβρίδοεά ἔτομι 1Πεἰγ οτὶ ρῖ πα] ροβίοη ἀὔετ ν.ἦ; 
ν 35 15 [Ώδη 4 γϑϑϊοσγδίίοη οἵ ν."", ποῖ Ἔχδοῖὶν ἰὴ ἴῃ6 τίρῃς ρ'αςθ. ΕῸΓ 

ΔΌΟΙΠΟΣ Πγροιμεϑβὶς, βεὲ Ὀεΐονν. --- 2. 7Ζ.ε εἰευθη ἀμρπάγεί τὐεξείς 
οἰδθεγ] σοιηράᾶτε ἴπε εἰθνθη πυηάγεα 586 κε]5 νυ! ἢ ἴῃς ῬἈΠἰβτπης 
ΤΆ]ε 5 Ῥτοπιῖβα 6] Π14ῃ} (165) Ἷ ---- Ἡλίελ τοόνε ἱαζόη Ἴγονι 66] ὉΥ 

41π (ῃϊ5 ρεηοὰ ἰΐ ἰ5 ρυΐ Όγ ΕἸ. 705., απ, ν. 3,1 ᾧ 175-178, πὰ τῃς 7ενν 15! 

οὨτοποϊορίβίβ ρεπαγα!υ; 566 ὅσα Οἱαρη, ς. τὰ, εἀ. Μεγεγ, Ρ. 33 (ἰπ ἴῃς ἀδγβ οἱ 

Ουβῆδη-  ϑῃδίῃδίπι) ; Εδ., Κὶ., Κα. Αὐδετεπ, αἱ. πιὰ. 

ἐ 5οπιδ [εν δὴ βοῃοίατϑ ἱπίεγγεα ἕγοτη [5 οοἰπείάεποε ἴπαὶ ΜίοΔἢ 5 πιοίῃες ψγὰβ 
ΒΘ ΙΠδἢ, δῇ ορίηίοη νοι δ. τεὐεοίβ ἂς ἱποοπιραίίὶς ἡ τἰΏ 6 ΟὨΓΟΒΟΙΟΒΥ. 
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τεῦ, 45 ἀρρεᾶτγβ ἔτοπι ἴῃς (]ονίηρ ; 1π6 πευῖγαὶ ἐχρτγεββίου, ἐσξέρ, 
15 Ῥοιθαρβ διηρὶογεα στ ἰηϊεητίοη." --- Αη4] ἑάοι εὠγεεαί, σπαᾶ 

“2ωνγήλεν ταἰ δέ ἐπ ιν ἀεαγίηρ] σατβεά ἴπ6 ἀηκηόνῃ (Πἰεῖ, ὙΠδῖ 

86 5414 15 ποῖ ἰουπά ἰῃ (πε ἰεχῖ ; ᾿ῃίεγργοίειθ ΒΌΡΡΙΥ ἔτοτῃ ἴδ 

Ἄσοηίοχί, εἰ ἶδέ εὐ (6 ουϊθα ἐπ μιν ἀεαγίηρ, ἡ Ὀὰϊ ἴξ 15. ἀουδιι] 
ἡ ΠοΊΠοσ [πΠ6 ΗδΌτονν Μ1}} δάτηϊξ τΠΐ5, πα τπ6 ἴογος οἵ τῃ6 ραγίίοϊθ 

(αὔο, εὐεη, γεγίλεγ) ἴα Ἰοϑῖ. Βυάαα βγη δα [μᾶἴ τῆς ψογάβ οἱ 

τῆ ουτβε ᾿[561{ ἢᾶνα Ὀδθῇ βυρργεββεά, [πγουρῇ ἃ 5οτιρ]6 ψ ΒΙοἢ μᾶ5 

ἴῃ οἴδπεσ Ἰηβίδησας Ἰδὰ ἴο δἰϊθσαϊϊοηβ ἴῃ ἴῃς ἰεχῖ ; 566, Φ. Κ., 1 5. 253. ὦ 

Ιῃ νίενν οὗ ἴῃς ἀογαηροιηθηῖ ἩὨ]Οἢ Πα. ΘΒΓΠΟΏΔΌΪ εχίβῖβ ἴῃ τ 658 
νεῖβ68, ἴῃς σοπ͵θοῖαγε τηᾶὺ Ὀ6 παζαγαδά, τῃὶ ἰ[ἢε ννογὰβ. νη ϊο ἢ ἃτὰ 
τηϊβθίης δῖα ἤᾶνθ ὕδθη ργεβοσνθα ἰῃ ν. ἢ, δηὰ ἴμαῖ γα βῃου]ά 
τεσοηῃβίτιοϊ : Απά ἴῃου ουτϑεάϑι, πα 4]50 βαϊἀϑὶ ἴο της, “1 βδουεαϊν 
σοπβοθοσαῖθ {6 5 νοσ ἴο Ὑδῆνθῃ.. .. ἴο τηᾶΐα δὴ 140], --- [ἢ 6 βῖῖνοσ 

ἰδ 'ῃ ΤΥ ροββαββίοῃ, 1 ἴοοκ ἰξ ; δῃά ποὺ 1 Μ1}} τεΐυσγῃ ἴτ ἴο ἴῃε6. ὃ 
Απὰ διὶβ πιοῖπεσ ϑαϊά, Β]εβθθα ἰ58 ΤΥ 80η οἱ γαϊνεῆ. 80 δ6 

τεϊυσηθα τῇς 5ἶνοσ ἴο ἢἰβ τηοίμοσ, δπά 5ῆε ἴοοϊ ἱψοὸ πυπάτοά 

5ῃεεῖϑ, ὅζε. (ν."). -- ὕΤΡου (815 Ὠγροιμεβὶβ, πε νγᾶβ τηονεά ἴο πιᾶκα 

ταϑιοσαϊΐςοῃ, ποῖ τρθγεὶγ ὈΥ ἔδδσ οἵ [ιἰβ τλοῖμοτ'α ουγβθ, Ὀὰϊ ὈΥ τῃ6 

ἴδοι (παῖ [πε βνεσ ἰἰ56} τγὰ5 ἴ[ἢ8 τεπάθγεα βδοζοβδηςί, οσ ρὰϊ 

ὉΠᾺΕΓ ἃ ἴαῦοο, 50 ἴπαὶ ἴο Καδρ οσ υβ6 ἰξ ψουἹὰ ὍΘ ἃ 5δοῦϊερα 
ἢ οἢ Υδθνεἢ ψνὰ5 συγ ἴο ἀνθηρε.  ὙὙπε ἱγδηβροβίιίοη οὗ νι Ὁ 

ΤΩΔΥ δᾶνε Ὀδεη πιδάδ ὈΥ ἃ 5οῦῖρα6 ΨῆΟ, πιδυπἀετϑίδηαίηρ ἴῃς σοη- 

πεοχίοη, τπουρῃῖ τηδι [μ6 σοηβεογαιίοη (ν. 3) 5ῃου!ὰ βϑίδηα οἱοβεσ ἴο 
ἴπ6 εχεουτίοη οἵ ἴπε νον (ν."). --- 4π4 λὶς »νπιοΐάδρ εαἱά, Βέεοεά 
4 γαλευεὴὰ ἐς μιν 501 ἴῃς συτβα σδηηοὶ Ὀ6 υπβαϊ, Ὀὰϊ τᾶν ὈῈ 
παυϊγα χε ὉΥ ἃ Ὀ]εββίηρ ; ἰπογείοσε, δτοσ σεϑι το οὐ Ἔχρίδιοη 
τηδάς, ἴῃς οἤεηαίϊηρ ρᾶγῖγ 5εεκβ ἴῃς Ὀ]αβδίηρ οὗ ἴῃ6 ἰη)αγεά, ἴο 

ἀνετὶ ζυγῖμεσ εν] (2 8. τι Εχ. 1253). Ουτ565 δηὰ δ] δββίηρβ, νὰ 
τηυβὶ γε  Ώ Εσ, ἅτα ποῖ, ἴῃ ἴῃ6 σοποορίίοῃ οὗ πθῃ ἴῃ [ἢ]5 βίδρε 

οἵ οὐἱατε, τλεσε νῖϑθθβ, θυϊ τε] ροϊεηςΐδβ οἵ ροοά δηά εν]. ὍΤῇε 

ΜΟΤὰ [85 ἃ τηδρίοδὶ ρονεσ. ΑὈ]εβϑίῃρ οποα υἱϊεγεά, ὄνεὴ 
οδιαϊηεά Ὀγ ἔταιά, οσδπηοῖ ὃς γτενοκεά (Όξεῃ. 27, 65Ρ. ν. 5.5). ἃ 

Φ Βιυϊ οἵ. 182. 1 5εε, “.9., (Ιεσ. 
7 Ου [Πϊ5 νεῦβε 5ε6 ε., 71.5.; τ., 78.5. δὰ Ἰοο. 

ᾧ Τμαῖ 115 15 ἴΠ6 πεοθβϑαγυ ογάεγ 5 5εεῃ ὉγΥ Ταποῆυπ, νἢΟ, αϑϑυπηΐηρ ἃ Ὠγϑίεγοῃ 

ῬτΤΟΐεγομ, γεαγγαηρεβ ἰπ ΡΓδοί5 ΕἸ (ἢ 5 νᾶ γ. 

Ι 5εε Ννν. ΕΒ. 5πιῖῃ, ΑἰοΑφίον 97) ἐλε δενείδξι, Ὁ. 434. 4 80 Ζίερίετ, 1791. 
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οὐγθ6, οὔσας ἰδυηοποά, ρύυσϑυςβ [15 οὐ͵εοὶ |ἴκὲ δὴ Ετίηγβ" ΤΈΣ 

οὐτθ6, ἱποΓΘίοσα, ἸΏΒρΡΙγο5 σοὶ ρου ἴθῖτοῦ ; δηὰ ἃ ραγθηι 5 οὔγβα ᾿5 

τῆς τοδὶ ἴοτῖθ]ς οἵ 41]. Τῆς πουκίηρ οἵ βυςῇ Ὀε]Ἰεῖ5 ἀροὴ ἴῃ 6 
ξυΐιν σοπβϑοίδηος οδπῃ 6 τεδα]γ ἱπιαρίπεα. [Ι͂Ιἢ βυοῇ ἃ οᾶ86 85 
(15, ἴῃς ουγθα ἰηνοῖναα ἠοῖ ΟὨΪΥ ἴπε οτγηδὶ, Ὀὰϊ 41} ψῇο, θεὶησ 

οορπίζαπι οὗ με στοηρ, πιδᾶς {πε πηβεῖνεθ ΔΟσ ββΟΥΥ ἴο ἰΐ ὈΥ σοη- 
ςεδιηρ τπεῖγ Κηονίεάρε (μεν. οἷ Ρτον. 295) ; ἰξ νὰβ {πεγείοσγε 8δῃ 
εἤξοῖϊννε τηθϑηβ οὔ δχίογιηρ ἰδϑιϊηοηγ. [Ιπἢ ἃ τότε δἀνδηςδά 

βίαρε οὗ τε] ρίοη, ἱ ἰ5 Ὑδῆνσε ἢ νῆο ἐχεοαίεβ [πε ουγδε ἴῃ τἱρῃίθοιυ5- 

655, ἀπὰ [ἴ ἰ5 ἢάγη 655 ἴο ἴῃ6 ἱπηοσθης. 7 Ηδοτα, ᾿ἔ οὐὔγ γεβιοσαϊίοῃ 

οὔ ἴπε νεῖβεβ ἰ5 τρῃιϊ, ἴῃς ἴδασ ψῃϊοἢ {Π6 συΓβα ἰὨβρίγοϑ 15 γοϊηἰοσοθ 

Ὁγ ἴδε ρει οὐ πε ἴδῦοο ; 5ε6 δῦονξ, ρ. 373. -- 3. .80 ἀέ γείμγηξαῖ 

“ἦε εἰσυεπ ἀωπαάνγεα τὐεζοίς 97 εἰδθεγ 1. ἀϊς νιοὰεγ) τἴῃεϑεὲ ψογάβ 
βίδηα ἴῃ {ΠΕ ῖγ ῬσΟΡῈσ ρἷδοα ἴῃ ν."", (ο]οννίηρ ἴ[ῃ6 Ὀγοιηῖβε ἴο τεβίοσα 

τοι, ν. 8, 566 ἂῦονε, Ρ. 373. --- 7 ταεγεαίν εοπδεεγαίς {λ6 εἰδυεν 
τω γαλτυελ ἴῃ ἴτε ῥγθϑεηῖ ογάεσ οἵ ἴῃς οοηίεχῖ, {π|5 ἀεαϊςαιίοη 
τηυβὲ Ὀὲ τεραγάδα, ποῖ 85 6σ οτρίηδὶ ἱπιθητίοη (7 ἀσί εορισοεγ σα 

17), Ὀὰϊ 25 ἃ ρύγροβε ἰοσιηεά ὑροὴ (ἢ6 σεσονετν οὗ ἴῃ6 τη ΠΟΥ, ἴο 

ἀνετῖ [Π6 σοηβθαυξηςα5 οἵ [Π 6 οὐτδε, ΜΝ ΠΪΟ᾿, ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο ΠΟ᾿ ἐχρθο- 

τδιίοῃ, μά ἸΙρῃίεά οἡ ἴμε πεδά οἵ μὲσ ονῃ 30ῃ ; ἴοσ {Πεῖγ ργοῦδθὶς 
οτὶ σίηδὶ ροβιτίοη δηά 5ἰψηϊἤσδηςε, 5ΞεῈ ἄρον οὐ ν.2 - γον τιν 
λαμά το μι σοη ἴῃς νοτβ ἀσὰ νδιηουϑὶν ἰπιογργείεά : υἱ ἀδ τηᾶπὰ 

τηδᾶ βυβοϊρίαϊ Π]ϊ5 πηδυβ, εἰ δοίαϊ βου! ρί]ε ; ᾧ οἵ, ἴοσ τῆς Ὀδηοῆς 

οὗ τὴρ 80ῃ, Ζ.Ζ. ἴο Ἔχρίαϊα ἢϊ5 ρα}; 8. ΟΥ, ἴο {γηϊβῃ δηὰ δάογηῃ 5 
δῃπηθ. ἢ ΑΒ ἰξ ἰ5 ποῖ ἴδε 5οη, Ὀυι [ἢ τιοῖμεγ, ῃο πᾶ5 ἰῃς ἱπιᾶσα 

τηδάς, (Πε βεσςοῃά οἵ {π656 δχρ᾽δηδίίοηϑβ 15 ἴῃς πηοϑὶ βδι βίοι οσΥ ἴῃ 
1η6 ῥσεβεηῖ Ἵοηῖϊεχί. 1 τῆς οὔρίμδὶ ογάθσ οὗ ἴῃς νεῖβεβ νγᾶβ 85 
[ᾶ5 ὕβεὴ σοπ͵εδοϊυτεά ἀρονα, (ἢ 5οὸπ ψουὰ 6 παιηβά πατεῖν 88 
τε Ὀεπεβοίαιγ. Βυῖ (6. 45, 3ζἕογι μιν λαπά αέρμε,; 4 Ὧο οηδ εἶξε 

αδῃ [11] ἴπ6 νοῦν οὗ σοηδεοταιίοη, δηά, Ὁ μανίηρ δη ἱπιᾶρε τηδάς, 
{|| τῆς ἴάθοο ἔγοτι [Π6 ταδὶ οἵ τῇ6 βῖνεσ. ΤῊϊΪϊβ 5 δἰπχοβὲ σεῦ] 

τὴς οτρίηδὶ τεδάϊηρ ; δηὰ ἰΐ βἰγοηρῖὶν οοπῆτπιβ ἴἢς σοη)͵εοζαγαὶ 

5 ((, (πε ογάεαὶ, Νὰ. 511-28; Ζεοῆ. ο΄, 

ε Ὁ Οὗ, Ἀι. γι 8 χ Κ,, 881, ἀηὰ 566, ἴῃ ρεπεγαὶ, ϑεϊάθη, 26 σγηδάν ἐς, 1, ἰὶ, δ. ταὶ 

ΟΡ. ἰ. 1τ448 5΄.. Ἐν., εν πον, Ῥ. 20 ἴ. τ ἀπηφιίξος, Ὁ. το ἴ.; ϑιαάς, ΟΥΛ ἰ. 
Ῥ. 491 ἔ; Νν. ΕΒ. 5πιιῃ, Αἰ εἰκσίοα ο7 ἐὰε δενείίες, Ρ. 434: ϑταεπά, Αλετί, Κοἰλσίοις. 

Ζερελ. Ὁ. 1ορ, 114. ΑἜὄ5ἰγκίπξ πιοάεγῃ ἰπϑίαπος ἰ5 ἴο Ὀς ἐουπά ἰῃ Βεϑβδηῖ, Ζέμε ο΄ 

Ε. “ἴ. ῥαίνιεν, Ὁ. 3281, ΤΈ;; 50 βυδϑίδητία!ν Βδ., ΚΊ., ϑιυά. 

ᾧ 8οῦπι. Ι Βε. 4“ Εχοορι ΒΝ͵ 
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τεβιοσδίοη τ ἢ 15 Ρσοροβεά δρονα. --- 70 »αξό απ ἰάο7] 1ἴϊ. ὦ 
εὐσυεη ὑιαρέ απα ὦ νιοέση ἑσιαρε, Ἡδεῦ. ῤετεί διὰ γμιαςεόξαλ. 

σε 18 ῬΤΟΡΟΙΥ ἃ οατνίηρ, δουϊρίατε, σατνεα ἤρσυτα ἰῇ ψοοά οΥ 
βἴοῃβ ; ἴῃ (ες Ο.Τ'. αἰννὰγβ ἴῃς ἱπιαρε οὗ ἃ ροά." ΑΒ βυςῇ ἱπιαρδ5 
Μετὰ ἴῃς οἰἀδβί, δηά ργοραῦϊν αἰννᾶγβ ἴῃ 6 τηοβὲ σοιηπιοῃ, 2εφε) 15 

4150 υϑεᾶ ρεπογοδ!ν ἴογ “ 140], ἱποϊυαίηρ βυσο ἢ 85 ψψεγε οδϑὶ ἴῃ 
τηοίδὶ (15. 303 40" 44.) [6γ. το; οἴ, ]υά. 173). ΤῊδ ΡΤΟΡΕΙ πᾶηια 
οἵ ἴῃ Ἰαζίεσ ννὰβ γμιαεσεζαΐ, οὐ πέσεξ (15. 412); [6 } ψεσγε, ἃ5. ἴῃ 6 
ΠΔΠῚ6 ἱπηροτγῖβ, οδϑὶ ἴῃ ἃ τηου]ϊά, δηὰ ρθηεγα γ, ἰἰ ΒΕ απ, οὗ φοϊὰ οὕ 

δἰῖνεῖ. ὙὍὴ6 πᾶπιε 15 Δρρ δα ραχιου]ατὶν ἰο τὰς Π|||6 σοϊάδῃ Ὁ 0}}5 

(ἰμαρεβ οἵ Υδῆνε) νηοῦ ψετα Μουβρρεα ἰπ τῃ6 Νοτίμεση 
Κίηράοπι (2 Κ. 1η" «εἴ τ Κι 123), ἀπά ἴἰο [πε 5: π|}}18᾿ ἱπιαζα ψνῃ ἢ 
Αδτοῇ πιδᾶς δἱ Ηοσθῦ (Εχ. 3255 Πι. οἷ; 16 Νεῆ. 9). ρε διά 
"πασεεξαλ ᾶτὲ σουρὶεά ἴῃ Ὠϊ. 27} ἴο σοπιργεμεηά ὄνεῖν Κίηά οὗ 
Ἰάοἱ (οἴ. Α]Ξο Ναῇ. 19 15. 485), ἀπα ϑἰ μι] τὶν ἴῃ τῆς ῥάγα]] 6] 5πὶ οἵ 
Ῥτορμεῖῖς ἀΐβοουτβα (ε.’. [6τ. τοὐ τε ς αἱ ΗΔ. 2|8 15, 4.2.7). Ιπ τς 
Ῥᾶβϑαρε Ὀείοτα 8 ἴῃς σοη)υποίίοη οὗ ἴἢ6 ἵγχὸ ἴεσηιβ σδηηοὶ ὃς 
ἐχρ αἰηθά ἰπ τἰἰ5 νὰν, 4ηα ογεαῖθϑβ βετίουβ ἀἰβησυϊ γ. Τῆς πδίαγαὶ 

ἱητεγργοιδίίοη οὗ ἴπε ψογάβ ἰὴ τῇς σοηίϊεχί ἰ5, ἰπᾶὶ ἵνο ἰάο]5 οὗ 

ἀϊῆετεηι Κίπς ἀγα πιεαπί, οπε οατνθά ἴῃ ψοοά οἵ βἴοῃθ, ἴπ6 οἵδε 

οαϑὶ ἴῃ νεῖ; δηὰ [ἢϊ5 ἄρρεᾶζβ ἴο θὲ σοπῆγτηδα ὃγ ν.", ἀπά ὈΥ 
τῆς 5υϊβεαυδηῖ παγγαῖνα, ἴῃ ν ἰσἢ [ἢ 6 ὉΝΟ ΠΔΙ65 σΟΠΒΙΔΠΓΠΥ τε ὺγ 
5ἰάς Όγ 5ἰ4ε 85 ᾿ξ ἴμεν βἰοοά ἔοσ ἴννο αἰβιίηος τπηρβ. Οἡ ἴπε οἴμεῦ 

Βδηά, ἴδε ἰάο] 5 δῃ ἱπιᾶρε οἵ Ὑδῆνεῃ (ν.5), ἀῃὰ νγὲ 866 ΠΟ τηοῖϊνα 

ἴον τρακίηρ, Βαβι ἀ65 [ἢ σΟΞΕΥ 5,Ἰνεῦ ἰάο], ἃ σἤθαρεῦ Ψψοοάθῃ οἠθ 

ἴο βἰδπά ἴῃ ἴῃ βδᾶτὴβ βἤτίηθ. Εὐσίπογ, Ὀοῖῃ 2έρεί δηά ριασεεζαλ 

ἃτε τηδάβ ὈΥ [ἴῃς 5:]νϑυβιῆ : ἢ τηδάθ ἃ 2έεεί ἀῃὰ ἃ μιαςεεξαλ, 
δηά “2 βἰιοοὰ ἰῃ Μίςδη᾽ 5 ἤουβε (ν.). Οὔβεῖνε α]5ο [ῃ6 βἰῃφυ αγ 

να, ψΠΐοἢ οδη τείεγ ἴο Ὀυΐ οηε ἱπιᾶρθ. ΕἾΠΑ], ἴῃ τ 8 Ὁ νγγε τεδά 
ΟἿΪγ οὗ τπε ες ψῃϊοῦ ἴῃς Παηϊῖεβ βεῖ ᾧρ ; Ὀαζ ἰΐ 15. ΒΌΓΕΙΥ ἴῃ [ἢ 6 

δίρμαβδὲ ἄερτες πρσοῦδοϊς πὶ {ΠῸῪ οαττϊθαὰ ΟΥ̓ ὈΟΙ ἃ νοοάδθη 

δηὰ ἃ 5ἰϊνεσ ἰάοὶ, δῃὰ 5εῖ ὉΡ 'ἱπ {ΠεῚ Ὶ Οὐ βϑαποίμαγυ ΟὨΪΥ ἴῃ 1655 
νυ} ]ε οὗ ἰῃῈ ἵνο. γε αζὲ νναγγαηϊθά, μογείοσθ, ἰῃ βεγου 5} Ὁ 

αυκπιοηίηρ ἴῃ ἰεχῖ, ἀηὰ ἃ οἰόβεσ βογαίην οὗ ἴῃς σοτηροβίϊα ἰοχὶ 

οὗ 1815 17.18.30 ΘΟΠΗ͂ΤΠΙΒ ΟἿΓ 5υβρίοίοη. Οπηὶν ἴῃ ἴῃς ἤχβί οἵ ἴῃ 656 
ΨΘΙΒ65 ἰβ ἴη6 ογάει παίυγαὶ, ἐῤλδα, ἐσγαῤλϊηι, ῥετεί, "πασεεξαλ, ἴῃ 

5. ὅεε οἱ 319, Ρ. 94 ἴ,, 97 ον 86ε 15.402, 
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ν δ᾽ οη τῆς Ποπίγατυ, τα ἤπά 26ςεἰ, εῤλσά, ἐεγαῤλϊνι, »ιαφεοζαλ, 
βυσρεβίηρ ἰμαὶ ἴῃς άϑὶ ἢᾶπηε ννὰ5 δά ἀδά ἴῃ {πε ῥσοςθββ οὗ σοϊηρο- 
δ ΟΠ ΟΥ̓ ΒΘ ὈΘΘ]ΌΘΏΠΥ ; δηὰ ἴο βυρροτί 1ἢ}]5 ἱπίεσηςα, ἰῃ ν᾿ »"α5:6- 
ζαλ ἄοεβ ποὶ οσουγ αἱ 411," ψῇ]α ἴῃ ν. ον, ἃς δἰγεδαγ ποιίοβά, 2εφεῖ 

βἴδηἀβ δἰοῃθ. [ἰ ἰβ γεαϑοηδΪΥ σοτίαίη, [πετείοσγε, {πᾶΐ 1ῃ6 δυῖθοσ 

οἵ 1τη15 βεοοηά παττγαῖϊνε ψτγοῖβ τῃτουρῃουϊ ΟὨἱγ 245 εἶ, ἀηὰ τῃαΐ Δη 
εὐἀϊῖοῦ οἵ βογῖίδε, οὐβεγνίηρ ἰῃδι τῃς ἰάοἱ (24:47) “5 οἵ 5||νϑὺ, 

δαάεά ἴῃς τόσα δχᾶςῖ ἴετηὶ »ιχσοσεξαλ. Τῆϊς Πυροιῃεϑὶβ το] ϊθνοβ 

τῆς αἰ Βηου 65 ψνϊοἢ ἤᾶνα 50 πλυοῇ ἐχογοϊϑθα ἱπιεγργείετϑ. ---- πα 

ποὺ 7) τοῦδ γείμγη 1ὲ το δι661 τὴ νογάβ. οἵ Μίςδῃ, ψῇϊοἢ σμου!ὰ 
ἡπιπηεαϊαίο!ν (Ο]]ονν ν.35, 2.6 οἰέυον ἐς ἐπὶ τὴν βοσσσσείοη, 7) ἑοοῖ 1ξ, ττ- 

4, .50 ἠέ γείμγησα {16 σἰέθεν ἐ Δὶς »ιοίλεγ] ἴῃ τῇς οτρίπαὶ σοηΐεχὶ 
115. οἰδυθε νγὰβ ργεοβάεα ὃγ ν.Ὁ, βήεεεα ὅν γιαλεσεὰ ἴς γμῖν δον 

οὗ νϑϑ, ΤῊΘ ἰπίεγργεῖοια νῆο (Ο]]ονν ἴΠ6 ῥτγεβθηῖ οσγάθσ οἵ ἴῃς τοχὶ 
816 ποῖ δὺϊβ ἴο ρίνε Δὴγ τεαβοηδῦϊε Ἔχρ᾽απαίίοη οἵ ἴῃς ψοτάβ. ᾧ ---- 

Ἡἱἶς νιοίάδν ἰοοξ ἕῦο ἀμπάγεα «λεζεῖς ο΄ οἰδυεν ἀπά σαῦς ἕλενι 19 
ἐλε εἰδυεγερι τ παῖ Ὀεσδπηα οὗ ἴῃ6 οἴπεγ πίημε πυπαάτεά ἰ5 ποῖ 

5814. Κιμοὶ ἐχρίδίηβ πὶ ἴἢ6 ἴνοὸ Πυπάτεα 58 εκεὶς ψοσα {π6 
ΜΑρΡ65 οὗἩ [ἴῃς ατιἰϑὶ, (ῃ6 τεπηαϊηάοσ οὗ 16 βδίϊνθσ νγὰ5 πιδάς ἱπίο ἴῃ 

ἱπιᾶρδ; ἃ {τὰ ἀπά οἴμεῖβ, (μαι (ῃ6 τοδὶ οἵ ἴπ6 τηόοπθυ Μὰ5 υϑοά 

ἴογ {τη ἰβῃϊηρ δηὰ δάοτζηΐπρ ἴῃς 5ῃτιπα ; ὃ Αὐδετίδθη, {πὶ ἴῃ6 ψοπηδῃ 

τῆτουρῇ ἀναγίσα ὕτοῖκε ΠΕγ νοῦν, ἀπά ρᾶνε ἴο Υδῆνεἢ ΟΠΪΥ ἃ 5πι8}} 
Ῥατὶ οἵ ἴπε σοηβεογαῖθα ἴγθάϑυτα ; || Καυδηεη, δαορίίηρ {π|5 Ἔχρὶά- 

παϊίοη, δηᾶς μετα δάαϊοηδὶ ονίάθπος οὔ [ἢ δυΐμοι5 ἀθβίγα ἴο 

οαϑὶ σοηίεηρί οὐ ἴῃ6 ψουβῃὶρ αἱ Πδη.Ἷ ΑἹ] ἴἢ6ϑε ἱπιεσργείδιοης 

416 [ατ-[εἰομεά, δηὰ [ΠῈῪ ἅτε γθα] ν βυρεγἤμπουβ. ὍΤῊΘ ἰηϊεηιίοη οὗ 

τῃ6 ἀεάϊςδιίοη (ν.5) νγὰβ ποῖ ἴο ἀενοῖε ἴῃ6 ψῇοὶε οὗ ἴῃς ἰγεάβυγα 
ἴο (ἢ6 πιακίηρ οἵ 8ῃ ἰτῆαρε, Ὀὰϊ ἴο σοτῃρεὶ ἴῃς τηϊεἴ ἴο γεϑίοσγε ἴξ ὉῪ 
Ῥυϊζάπρ τ[ῃ6 ψῃο]α ὑπάοσ ἃ ἴάῦοο ὑπ|}} 5ηΠ6 ΠοτβοὶΓ ἢδα τηδάς, ἔγοπὶ 

115 5ἰἵνεσ, δὴ ἱπιαρε οἵ γδῆνεῃ. [1 ἴῃς δυΐμοῦ ἢδὰ υπάετιθίοοά 
ταὶ ἴῃς νοπηδῃ νονγεά ἴο πιᾶκα ἴῃ6 ψνῇο]ς νγεῖρῃϊ οἵ πηείαὶ ἰηῖο δῇ 

ηᾶρε, ἢῈ νου ἤανε ρίνεη ἢ5 ονὴ δχρίδηδίίοη οὗ ἰῃε ἀΐβογε- 
Ρᾶηου. Ζ784 εἰδνεγεν τά ΡΡΘΑΥβ ἴῃ ἴῃ 6 ΟΙά Τεϑίαπηεηὶ ὉΠ εν 85 

Φ͵ΤῚ 5 αὐάἀεά ἴῃ Φ, ποννενογ. 

 Ῥοβϑβίθ!γ αἰϑο πε ννὰβ (Ὠ!πκίπρ οἵ ἴῃ6 πιοϊίεῃ ἱπιαρε αἱ ἤδη; σ Κ. 1)ἕῦβ 2 Κ. 1γ16, 
Ζ 8ες Αὐδεγίεη, δεμά, μ. ΑὙ Μ᾿, ι86ο, Ρ. 548; Βε., Καε,, αἱ. 
ᾧ διυά., Βε. ΙΙ 80 αἰϑο Οογί, (ζαϑ55., αἱ. 
4 ὅεε αὔονε, Ρ. 366 ἔ,, 370, 
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ἃ τρᾶκοῖ οὗ ἰάοἱΞς (15. 40" 41 465 7ετ. τοῦ ")." --- 4πά4 ἀξ νιαδξ ἐξ 
ἐπί αὶ ἰάο᾽} Ἠεῖν. ῥέτεί ἀπὰ νιασεόζαλι; 566 οἡ ν. --- πῶ ἐ τᾶς 
τη Ἡπεαλς ἀσμεε)] ἴῃ6 βἰηρυΐασ νεγὺ βῆοννβ ἴμαὶ 1ῃ6 ΨΙΘΟΙ τγὰ5 
βρθακίηρ οἵ οῃς ἰάο], ποῖ οἵ ἴνο. 

1. ἼΠ2Ὁ Ὑ0Φ1] “ΝΏΟ ἰ5 ἷκε Ὑδῆννεδ ̓; ἴῃς ἵννο οἴμεσ πᾶπ)εβ ἰῃ ἴδε Ὀοοϊκ 

ψὨϊ ἢ τα οοιῃρουπάεὰ ν» ἢ Ὑδῆννε ἢ ἀγα [οδβῃ, ἴῃς ἰδίμεν οἵ Οἱάεοπ (οἢ. 6), 
δὰ ]οίπαπι, ἢΐ8 5οῃ (οἢ. 9)ς. Ναπιεβ ἴῃ ἰογγηεὰ Ὀεοοπίε σοϊηπιοη ἴῃ ἴδε 

πεχὶ ρος, παῖ οἵ ϑαυὶ δαηὰ ᾿Ῥανὶά. ὅες ν. ΒΟ] θη, Οἰερεεῖς, Ρ. εἷν.5; Νεβίὶε, 
“ὲε πναείτδελορ Εἰρεμηασιες, Ὁ. 68 8.; Κδοϊρ, “ἰαιρέῤγοόῥενιε, ἃ. 5. ΝΥ.» 

Ῥ. 26{.-. Οπ παπιδβ οοπιρουπάεα νυ» ΠῚ", 866 αἷϑο Μ. [αβίγονν, [ἴγ., 782. 
χἱ , 1894, Ρ. τοῖ ΗΠ. --- 2. 5 πϑὸ ἼΦΝ] [με ἱπίεγεβί οἵ [88 ροββεβϑοσ ἴῃ ἴΠπε 1οβ5 
οὗ ἴμε τόπον 8 ἀρρετηηοϑὲ ἴῃ ἵπε υνείτοτ᾽5 πιϊπά, ταῖ μεσ ἴπδη ἴῃ [Δοῖ τπαὶ ἴμς 
ΤΏΟΏΟΥ 5 [Δ κατ ἀν (ἽΝ); φιέ σεν γερέϊ ἐἰδὲ γμέγαπί ((Ἰετ.). 50 ΦΆΡΒΙΔ ας 
τοὺς ληφθέντας σοι͵ 2. ΤῊ οοπητηοη “Ὁ Πρ" (ίακε ἴο οπε᾿β 5ε1{) [85 σηΐβὶεὰ 

οἴδετ ἱπιεγργείειβ; ΟΘΒΝ Σ, , φμος “ἐραγαυεγας “ἰδὲ, ἰτα τὶν Ἐνν.) ῃοβα 
ἱηϊετρτείαιίοη (Ο ΚΛ 11. Ρ. 491) 15 ἃ πιδβίεγρίεοςε οἵ οοπίοτίεἀ ἐχορε515. ---- "ὉΝῚ 

Ὁ Ν] τε οἷά επάϊπρβ οἵ ἴδε 2 35. ἔεπι. Τῆς ρῥζοῃ. ἴῃ [15 ἔοστηι βενεη {ἰπιῈβ 
(ξτεηβάοτῆ, “2155:ογεἰ. ἩΨ ὀγίεγόμελ, ν. 230; οἵ, ΝοτζΖὶ); ἴῃ ἴπε νετῦ ἰξ '5 τηοτς 

πεαυεηί; βες Βό. ἱϊ. ρ. 132; Κῦὅ. ἱ. Ρ. 151. τὸν Καὶ, τ Κ. 881} Ηοβ. 42 το". 
-πῸΝ2 ΓΟΝ Ὁ2}] ᾧ σμπαἱ αἰεί «ἰόν ἐ! (ἴῃς οὐτ56) ἐκ σιν ἀεαγίηρ, νουϊὰ Ὀς 

αἱ ᾿εαϑὶ, Ν2 ΠΣ ὍΣ; ἰπ εη. 48 ἔχ. 1935, Ποῖα ὍΝ 5ἴδπεβ ἴῃ ἃ ϑἰπ}}}ὰῦ 

ΨΥ, παῖ νγῶ8 βαϊὰ Ὀείΐῃν οπιεά, τἰῃς ἴεχὶ ἰ5 δἱ ίδλυϊ. 'ὲ ἢανς τμετγείοτε 

εἰἴπεῖ ἴο ἱπίες [μαΐ ἴῃς ννογὰ8 βροκεῃ ανε Ὀεθῃ ἱπίεπιίοηδ!ν ἀτορρεὰ (Βα.), 

Οἵ, ἃ5 1 δπανὲ βυρρεβιεὰ ἅρονς, πὶ μα Υ̓ βᾶνε Ὀεεη ἱγαπϑροβεὰ ἴο ν.δ; 3εῈ 

Ῥεῖΐονν αἱ τῇς επὰ οἵ νυ. δ, --- πγηνο Ὁ2 ἼΝ2] δίσεσοα ο7 γαῤευεά,; ὮγΥ ὙΔΆν ΕΝ. 
δ νὰ ραβθῖνα, Ος53.3δ 8 121,3; Ενν. 8 295 ἐς; οὗ, 1 5. 1518 Βυ, 230 (ἐπ, 149. 
--ϑ. τη ΘΊΡΟ] 7 «αεγεάδίν ἀδαϊεαίε; μετί. οἵ τεβοῖνε, ἄχεὰ ρυζροβς, ρβ8γ- 
ΤΟ ΒοΪορίοα!ν ρτεϑεηῖεὰ 85 πὶ δοςοπιρ 5ηεἀ ἔδοῖ; Ὠτδ, 8 13; Οε5.26 ἃ τοῦ, 3. --- 
Ὡ2Ὁ 50Ὸ} 80 ΘΟΆΝ ΤΤ, 95. ἃ, “γον ἠἀὰε λαραῖς οὕ πεν τοῦ. ΟΑΡΒΕΜΟ αὶ αὶ κατὰ 
μόνας, ἑ.ἐ. 25, ΠΟ 5 ΡγΟ ΔΌΪΥ ἴῃς ἴγαε τοδαϊΐπρ; 8ες ἀρους, ρ. 374. ΤΒἊ 
ΠοΥταρ[ΟΠ ΤΔΔΥ πᾶνε ατίβε ὈΥ ἴπε οοττεοϊίοη οἵ ἃ πιίβγεδὰ "2, οὐ ᾿ῃσουρἢ 

5ἰ πῦρ] ς πιϊβα πα ἐτβίδ παρ. - 09] Ῥίυτ. ΟὐδΌρ, 5ες ου 319; οχ ἴδε νεῖ ἐδ. ; δῃ 

1άοἱ, Εχ. 20" ϊ. ὃ (ἀεοαίορις); {κει ε88 οἵ πηδῃ οσ δἰ πιδὶβ, ἐδ., Ὀι. 416. 33. 35. 
νοτκ οὗ ἴπε παπὰ5 οἵ δῇ ατίϊβαη (3.5), Πζ. 2η}6 15. 40}9.39. οὗ νγοοὰ, 15. 402) 

441 455) οἴ, Ὀῖ. γὅ (η5,}2); 5ἴοηῃς (Βαγ]οηίδπ), 15. 219 (53); τηεῖαὶ, [ετ. 1ο0}9 
(νοτκ οἵ ἴῃς η"}χ) 15. 4019 4410 (τ-.). --- στ 5} ἔχ. 3417 (1 ̓ 5 ἀεςαίοριε), "πὸν 

πρὶ κὸ πος, [ν΄ 196; Ὀ0}} ἱπιᾶρε (οἵ Ὑδῆνθῃ), Εχ. 325 δ Ὁ. 912. 16 

Νεῆ. οἾδ, 2 Κ. 1γ}6 (οἵ ροϊά; οἴ. αἴ5ο 15. 3022) Ηοϑβ. 132 (βἰνεγ); ἱπιᾶψεβ οὗ 

(απαδηῖϊε ροίβ, Νὰ. 3352 (3.:Ὁ3 57), οἷ. 1 Κὶ 145. πο ἰ5. Δρρᾶγεπιν ἃ 

Ἰοδη-γογά. Τὸ οδϑὶ, (ουπα, τηεῖδὶ ἰβ ἱπ Ἡεῦγενν ποῖ "Ὁ (15. 4019 4419), Ὀαυῖ 

Ρ5 (ι Κ. γ ἃς.), 16 ἴῃ Ῥῃοεηϊοίδη (845 ἴῃ ὅτ.) Ἴ0) 5 υϑεὶ; 5εε ΒΙοςδ, 

4 Εἰρῶῆι ὑπ|658; ἴῃς ἐχοερίίοηβ ἂτε Ρζον. 254 Ναὶ. 38. 33, ὅ6ε αἷϑὸ Αςίβ τοῦδ, 
ἘΈοΣ πον τεαὰ πον (ΚΙοβίεστ.). 1. 5εε οἡ οἷ, ρ. 243. 



378. ΤΌΡΟΕ5 

Ῥλοεπέεϊεολες Οίσοταν, Ρ. 4ς, ςἴ. 5.ν. Ἴ05 ἐδ. Ρ. 42. ΤΉς [5τ86}1{ε5 ἢτοῖ Ὀεοδτης 

δοηυλίπῖεαὰ ψ ἢ ἢ (Ὠἷ5 Κὶπὰ οὗ ἱπηαρεβ, ἃ5. ἢ ἴῃς ατὶ οἵ ἴδε ἰουπάετ αἰϊορεῖδεσ, 

ἷπ Οδπδδη." Τηῖβθ τᾶν δοοουπὶ οτς ἴπε ἔδοϊ παῖ ἴῃς οἱάεϑὶ ῥγομί υἱτΐοη οὗ 
ἰάοἱβ (Εχ. 34,7) πᾶπλεβ οὐἱγ ἴῃε ποῦς; ἰξ ννᾶ8 ἃ πεν ἃηὰ ςφοπϑρὶσυουβὶγ (οτεῖζη 

την. ϑοπια βομοΐδγθ ννῆο, νὴ] βουπαὶ ἐχορεῖῖςαὶ αἰδοεγηπεηῖ, πᾶνε εἶς τῃαὶ 
ἴμε πατγαῖϊνε δά π}}ῖ85 θυ οἠε ἰᾳο], ἢανε επάεανουταὰ ἴο τεσοηςΐϊα ἴῃς ἰοχὲ νἱἢ 

115 ἱπιεγργείδιίοη Ὁ {πε Πγροιμεϑίβ ἱπαὶ δέσοί τηεδηβ ἴπῈ 'νοοάςπ οοτα οἵ ἴδε 
πάρε, νιασεξαλ ἃ 5ιῖνετ σονετίηρ ψ ἢ ν ΠἰοᾺ ἰδ νν88 ονεταἰὰ; 4έςεί δὰ 
"παστεξαλ ἃτα ἴῃς οοτηροϑβὶϊε πῆς οὗ ϑυοἢ δὴ ἰάοὶ. “μδῖ τς ψγᾶὰ5 ποὶ ἴῃς 

υπαετβίδπάϊηρ οἵ με δυΐδμος (οὐ εἀϊΐοτ) ἴ5 πιδηϊίεβι ἔτοπι 1.817. 18, γν ες {πε ἴνο 

ννογάβ, ψνῃϊοΒ οα [818 {ΠεοτΎ 5μουϊὰ Ὀς ἱπβερδγαθὶε, ἀγα βεραγαΐεα ἔγοπι εδο ἢ 

οἴδπετν ὈῪ ἴννο οἴπεῦ πουῃβ. Τδετζε ἰ5 πο' νναγγδῃὶ εἰβεννῇοτς ἰπ τς Ο.Τ. ἕοσς [5 

ορίἰπίοῃ, δρϑϊηϑὶ ννῃϊςἢ ἴῃς εἰγτηοϊορίςαὶ! πηεαπίηρ οὗ »ιασεεξαὰ ἰ5 ἰπ ἰἴ5ε}[ οο- 

οἰυβῖνε; ρ]αϊϊπρ ἃ 'σοοάδῃ ἱπιᾶρε νὴ ρμοϊὰ οἵ 5ἰϊνεγ ἰβ ἢοῖ οδβίϊησ. Οἰδπεῖβ 
πηἀετβίαπάὰ ὮὉΥ 24: ἴῃς ἱπιαρα, ὈγῪ »πασεεξαλ ἴῃς πιεῖδὶ ὕα8ε οζ ρεάεϑβίαὶ οπ 

ὙΒΐ ἢ ἰξ βἰοοὰ; 80 ϑοῆπι., Ηεηρβίεπο., Κα.) αἱ. ΤῊϊΐβ 5. ὙΠΟ αἱ νατίδπος 

ἢ τῆς ἀβαρς οἵ ἴδε Ἰαϊίεν ννοτὰ. --- Τῆς τεβιοσαϊίοῃ οὐ ν.2-“ὃ ργοροβεὰ ἰῃ ἴῃς 
ἰεχὶ ψγου]ὰ τεδὰ 85 (Ὁ]ονβ: 2) ΓΝ ὨΝῚ 5) τῶν ἼΦΝ ἢΌ2Π ΠΝῸΝ ἣδν ἸΌΝ ἼΟΝΝ 

ὯΝ ὮΝ ΠΌΣ2Π ΠΣ “τΌΡ ΓΥΦΡῸ ΥἼ2Ὁ “Ὁ ΠΡ ΠῈΣ τν τρῖρη Ορπ ἢ ΣΝ2 ΠΟΝ 

ἸῸΝ ΓΡΓῚ ἸΌΝ 025 ΣΝ 2ΦῸ “ ΠΝ 3 3 ὋΝ ἼΌΝΟΥ ΟἽ ΣΝ ΠΡΡῚ Ῥππρο 
«ἊΝ ἢ ἘΏΓΓΥ ἠΌ2 ὈΝΝΌ 

δ. Μίοεδῃ ἢδ5 ἃ βῃτίης δηά ογδοὶδ ; ἢδ ἰῃϑ.4}1}5 ἢ5 50 8ἃ5 τ δϑβῖ. 
---  εῖβε δ ἰ5 ποῖ ἴῃς σοῃτϊηυδίϊοη οὗἉ ν.ἡ, Ὀαϊ 115 σουπίεγρατί ἴῃ τὴ 6 
ΟἾΠΟΙ νογβίοη οὐ [ἢ βίοτυ ; Ἰῃ6Ὲ ἐβάφη δηὰ φγαῤλῖνι ψὨϊοἢ Πα 

πλᾶῖκε5 ἔογ ἢ]5 βῃτί πε σουτεβροηά ἴοὸ ἴῃε 24:47 δῃηὰ "παεεεζξαλ ΜὨϊΟἢ 
Μιοδἢ 5 τηοῖῃοῦ μᾶ5 πιδάθ, δηά ψῃϊοἢ ἀγα ἴῃ ἢἷβ ἤουβε ; 566 ᾶῦονϑε, 

Ῥ. 366 ..--- Ζήε »απ ἥ“πεαλ λαά α τἀγίηθ]  τἰῆς ψογάβ πιυβὲ οτὶρὶ- 
ΠΑΙΪῪ Πᾶνα (Ο]]οννεὰ ν.ἷ ; τῆς ἔογπι οἵ ἴῃς βεηΐεηςε βυρρεϑῖβ ἴῃαϊ 2ἀδ 
να  Ζίεαλ ᾿ὰ5 Ὀδεη τερβαϊεὰ στα ὈῪ τῃ6 εὐϊτοτ, ἴο τεσονεῦ σοη- ἢ 
πεχίοῃ ψ ἢ ν.ὶ δε ἴῃς ἰηϊτοάυοσίίοη οὗἁ ν... δάγίπε, 11τ. φοά- 
ἀσμδό, ἃ 5.Λ8}} τε ρ]ς ψηΐοἢ 5ῃοἸτεγεὰ ἴῃς Ἰάοἱ οὐ οἴμεγ οὐ͵εοῖ οὗ 

ΜΌΙΒΠΪΡ, 85 ἴῃ μουβα οἵ ἀοὰ αἱ ϑῃΠοἢ (185}) με]ὰ ἴῃς αὐ. Ὑθοσα 
ΜᾺ5 πεεὰ οἵ βϑοἢ ἃ ἤουβα ΟὨΪ ΨΏΘΓΘ ἴΠΕῚΘ νγᾶβ 8ῃ ἱπΊδρ8 ΟΥΓ 8ῃ 
ογδοῖὶθ : Φ τῃῈ οἷάετγ δηὰ σοπητηοποῦ σεργεβεηίδιϊνεβ οἵ ἴῃς ἀθ γ, 
της 5δογεὰ ροβῖ (σελεγαλ) οἵ βῖοῃβ ρ Πὰν (σιαςρεδαλ), 5ιοοά Ὀεβιά 6 

ἴδε δἱίατ οὐ ἴῃς πἰρῇ ρίδος ὑπάθγ τε ὀρθῃ 5ΚΥ, οὔ Ῥθηθδῖῃ ἴ86 

δ Θοϊοσηοπ' 5 ἰουπάογβ γεγα Ῥῃοεηϊοίδηβ; τ Κὶ. γς, 

ΤΉ. Ρίεγβοη, αν ξπά φησί, τ866, Ρ. ὅς,0 ἰηίεγρτείβ 1ῃ6 νγογὰβ οὗ ἃ δεϑβ-"' οσ 

βδοτοὰ βίοῃε; 5ες Οοτί, Ζά. 7. '. 1867, Ρ. 4286 (. 

1 ϑίαας, ΟΡ ἱ. Ρ. 465; Νονδοκ, 47εὅν. Ανελδοίοσέε, ᾿ϊ. ῥ. τ6 ζ,; ςξ,, ἔος ἄγϑεοα, 

Ε. Μεγετγ, σ44. ἰὶ. Ρ. 420 ἔ. 
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βϑογεα ἰτεθ.". ΤῊΘ [απ Ρ]θ ἴῃ οὐ ἰαχὶ θεϊοηρεα ἴο ἃ τὶς ρὑγίναϊς 
εἰάΖεη οἵ Μι. ΕρἈτγαΐπα, γῆο Ψνᾶ5 115 ργορτίεἴου, ἃ5 Οἰάδοῃ ννᾶβ οὗ 
ἴῃαϊ αἴ Ορηγαὴ ἴῃ ψῃϊοῃ ἢ6 δεῖ ᾧρ ἢἰ5 ἐῤήδω,  ---- πα »νιαάξ απ 

εῤλοά απα Ἱεγαῤ΄ϊηι] Αἰάδοη᾽ 5 ἐῤλσα, τιδάβ οἵ βενεπίδε ἢυπάτοά 
5Π6 Κα]β οἵ ροϊά δηὰ “ 5εῖ ἀρ᾿ ἰπ (ἢ βδῃοίυδτυ δ Ορῆσδῃ, δὴ οδ]δϑοὶ 

οἵὗὁἨ ψουβηὶρ (857), νγὰβ οἰδαυν δὴ ἰάοἱ οὗ βοπὶῈ Κίπά. ξ Μίοδῃ᾽ 
ἐῤλθιὶ ἰ5 σΟμΒΙΔΏΕΥ Δϑβοοίδι θα ν ἢ ἢ ἐεγαῤλϊσι, ΜΠ οἢ γεγα σοσιδί 
ἰάοἷβ; “ἤδη ἴῃς Πδηϊ65 σᾶστγΥ οἢ ἢἷ5 ἐῤσα ἀπὰ ἐεγαῤἧϊνι, ἢς οτθ5 

δῆογ ἴῃδπι, ου πᾶνε ἰάκαη ἴῃ6 ροάβ (ογ, ροὰ) ψῇῃ ον 1 τππδάο 
(185).8 Ιη τ 5. 21 νὰ τεδὰ τῃαϊ (ο]διῃ 5 βϑυνγογά ψὰ5 ὑγεβεινθα 

δἱ Νοὺ 85 ἃ τορῇἢγ, γαρρϑά ἰῃ ἃ τηδηῖ6 ὀεἀίπα 2λ6 εῤλδά, νη ἢ 

νὰ πηιϑὶ ἱπχαρίηθ, ᾿Πογείογε, 85 ϑἰδηάϊηρ ἔγεα ἴτοπὶ ἴῃ6 ννα]}}1. [ἢ 

τῆς Ὠἰβίοιγ οἵ ϑυὶ δηά Πενία τῆς ἐράδα ἰ5 ετιρὶ ογεὰ ἱῃ σοηϑυϊίησ 
ἴῃ οτγᾶοϊα οἵ γδῃνεῃ (1 5. 1.4.8 Φὅ οἵ. νι; 235) 40). Ιη 4]} 
ἴῆεϑε ραββᾶρεβ ἴῃς ἐῤλδα τὴᾶγ Ὀς δῃ 140] ; Ὀαῖ 11 πηυϑὲ Ὀς δατηιἰοὰ 
τῃαὶ, γι της ἐχοεριίοη οὗ 70. 857, ποῆς οὐἩ τῃἢεπὶ ἱπιρογαῖνοὶν 
τοαυΐγοϑ ἢ15 ἰηϊεγρσγεϊδίίοη. ΑἹ] [παῖ σὴ ψ ἢ σατγίδίπιγ Ὀ6 μδιἢ- 
δγθά ἔτοπὶ τμεῖ ἰ5 {παῖ ἰξ τνᾶ5 ἃ ροσίδϊςε οὐ)θοῖ ψῃϊο ἢ ψγᾶ5 επηρὶογεὰ 

ΟΥ τηδηϊρυϊαιεά ὉΥ (ἴῃς ῥτγίθϑδὲ ἴῃ σοηϑυϊίηρ ἴ[μ6 οσαοΐϊθ. [Ι͂ἢ 16 

Ῥηδϑιβ 1νν-Ὀοοῖκ, της ἐῤΥφαά 15 ἃ ρατὶ οὗ ἴῃς ςσετγεπιοηΐδὶ ἀγοβ8 οὗ 

τῆς Ηἰρῃ Ῥηδβῖ, ἰο ννῃϊοἢ ἴῃς ογδοὶθ- ρουοἢ οοπίαἰηίηρ ἴῃς Ὁ τ]πὶ 
δηὰ ΤὭυμηπλὶπὶ 15 αἰϊδοῃεὰ ; 4 Ὀαὶ, ψ Ὠ}]6 ἴἴ ἰβ ῥγόραῦϊα {παὶ τῃ6 
ογϑοῖς οἵ τὴς Ηἰρῇ Ρυδϑὶ 18 ἃ βυγνῖναὶ οἵ [ῃ6 δηοίδηϊ ῥγΘϑΕῪ ογδοὶς 
ὉΥ τῆς τῤλδα, ἱξ 18 ἱπιροββϑι]8 ἴο δχρίδίῃ ἴῃ σϑίδγθηςεβ ἴο [ἴῃς 
ἐῤλοά ἴῃ Ἰυᾶρεβ δηὰ ϑαγιοὶ Ὁγ ἴῃ 6 ἀδβογ ρθη ἱπ Ρ, ὅες ΠΟΥ 
ἴῃ οτῖϊ. ποῖβ. --- Τῆς γαῤλῖνε νετα 4015 (Οεη. 31} οἵ, ν.᾿, “ιν 
σον; 35ΐ3); νὰ ἤπὰ τῃεπὶ ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ [ῃ6 ροββεϑδίοῃ οἵ ἴδῃς 
Ατδιμηδοδῃ [Δ0αῃ, ἰῃ τῇς Ῥδίγ σοὶ βἴοσγ, Ὀὰὲ ἰῃ ἴῃς ἤουβὲ οὗ 

4 Τῆς ἡ" σά, τ 8. 23, νναβ ἃ ὯΔ]] ἴογ βϑογίβοίαὶ ἐδαϑβίς, ποῖ ἃ ἰεπηρὶε. 

Φ1ἰννὰςβ ἃ οοτηπιοη τὨΐπρ ἰῃ ἴῃς δηοίεηϊ ννογὶὰ ἴοσγ ἃ ἔβπιν οὐ οἶδ ἴο Ὀς ἴδ 

Ῥτορτί εἴδυυ ουϑιοαΐδη5 οἱ ἃ Βοὶγ ρίδος;; 5ες Ε΄ Μεγεγ, Οὐ Λ. ἰϊ. Ρ. 431; Με μβαυβεα, 
Κορε ἀγα. Μεϊάοπέμρεοε, ᾿. τ28 1.; οὗ, [0 Ηἰ5)ᾶπι, Ρ. 303. 

Φ 1 νουἹὰ Ὀς πιοτε Ἔχϑοὶ ἴο 5βᾶγ, δὴ ἀριαίνρια,; ἴῃ υϑίῃρ 1πε ννογὰ ἑάρἑ ἤετε ἂπὰ 

Ῥεῖονν, 1 ἀο ποῖ νυ βῃ ἴο Ὀς υπάεγϑίοοα ἰο δϑϑιπιε ἰῃδϊ ἰϊ νναβ ἰσοηίο. 

ᾧ ΝΝὲ Ἄσδπηοὶ ἀτρις ἤετα ἔτοπὶ (Πε πιαιεγίαὶ ὑδεὰ; τἴὩ6 ἵνψο δυπαγεά 5μεῖεεὶβ οὗ 
δἰϊνεν (ν.4) Ὀεϊοπρ ἰοὸ ἃ ἀϊβεγεηι βιγαηα οἵ ἴῃς παγγαῖίνε. 

! 1 [5 ρεσῆαρϑ ποὶ νἱϊπουῖ οἰ στ βοδηπος (Παϊ ἰῃ 4}} ἴῃε5ς οδβεβ ἴῃε ογαοῖς ἰ5. οοῦ- 
8υϊεα, ποῖ αἴ ἃ ΠΟΙΥ ρίδος, Ὀυϊ ὉΥ ἃ οοπιπηιᾶπάεσ ἰη ἴῃς βεϊά, οὐ Ὦγ Ὠανίὰ ἰω ἴ86 
ῬΒ σιπε οουηῖτγ. αν ̓5 ορἡδά οατὴς ἔγοπι Νοῦ (1 5. 235). 

4 5ες Νονδοκ, 27εὐν. “γελδοίοχίς, ἰϊ. Ρ. τι Β΄. 
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Ὁανιά (τ 8. 19.536); ἴτοπῃ ἴῃς 1αϑὲ ραββᾶρβ ἰξ Δρρεαῖβ ἴπαὶῖ {Εν 

ΜΈΙΕ 5οΙ ΘΟ ἰΠγ165 οὗ σοηβιθσαῦ]α 5ϊΖε. [Ιπ Ηοβ. 34) φγαῤῥϊηε ἀτὰ 

ΠαΙΕα ἰπ οἷοδα σοηποχίοη ἢ ἴῃς ἐῤῥσα, ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 Τμαρίοιβ 
Ῥείοσε 8, δπά, ἴἰκῈὸ τε φῤὝδα, νετεὲ διρογεά ἰῃ αἰϊνϊπαιίοη 
(2 Κ. 235 ΕΖ. 215 Ζεοῇ. το). [τ μᾶ5 Ῥδθη ἱπίεσσεα ἴοι 
ὅδη. 311 85. το 7]10υἀ. 1ηδ, ἴῃαῖ {Π6. γαῤ΄ϊγι ἡοτα Ὠουβεῃοϊὰ 

ξοάς, 7 δῃὰ σϑοθηῖν [ῃ6 ΤΠδΟΥΥ ἢᾶ5 Ὀδθη δἀνδησθα ἰπαὶ [Π6Ὺ 

ΜΈΓ ἴῃ6 ἰτηδρα5 οὗ [ἢ6 δησδϑίουβ οὔ ἴῃς (Ἄγ, 50 ἴμαὶ ἴῃ σοηϑ0]- 
ἰαϊίοη οἵ ἴῃῈ “γαρλϊηε νγ85 ἃ ϑβρεοὶθβ. οὗ Μδηδβ ογδοΐε. ᾧ ΟΥὗὨ τῃϊ5 
ἴπεῖα ἰβ πὸ ενίάδηοε ; ὄνθὴ ἴπαι τῇς Φγαῤήϊνι νγετε βρεοὶἤο δ} Ὺ 

Πουβθῃοϊά ροάβ ἰβ βοδυοεῖὶν ὕοσπθ ουδ ΌΥ [6 ἀϑᾶρε (εἴ, 65ρ. 

ΕΖ. 21). 8εε οπῖ. ποῖδ. --- Ηδνίηρ ἃ 5βῃσίῃηθ, Μίςδῃ πον πεεάεά 
ἃ ῥγδβῖ, ἴο ἴακα οὔαγρε οὗ ἴῃ6 ἤουδβε δΔπα ἴο σοηϑυῖ δηά ἱπίεγργεῖ 

ἴδε ογδοῖς (1857). --- “7 ἱποίαἠεα οπς οὗ ἀξ τοης, σπαὶ ἀξ ὀφεα ιθ 
ἀὶς φγίϑε:} τ, βδα τις λαμά 97 οπε οὗ ἀϊς “ομς, τῇς τθομηΐςδὶ 

ἴσγτῃ [Ὁ ἴῃς ἱηνεβί τε οὗ 4 ῥγίεβδὶ (ν.}2 1 Κὶ. 1.253 εν, 853 ὅχο.). 
Τῆς οτρίῃδὶ τηθδηΐηρ οἵ ἴῃ6 ρῆγαβθ 8 ποῖ σδγίδ ΠΥ Κηόνη. ὃ 

ϑοιηθ βοἤοϊαιβ ἴαϊκε ἰξ ἴο τωϑδη ἴῃδὶ Μίοδῃ ρίδοε ἴῃ ἢ 58 50η᾽ 5 
Βαπάβ ἴῃς ραγῖβ οἵ [5 ἢγβὶ βδοτίῆος (εἴ. Εχ. 203 5 1μεν. 85.5.5 
2 (γ᾿ 133);}} οἴδεῖβ τη κ τῃδι ἰξ οἰ ρηὶῆαβ ἴηι Μίοδῃ ρᾶνε ἢΐπὶ 
δὶ5 ΜΨᾶρῈ5 ΟΓ δὴ δαγηεβῖ οἵ ἴπετη ἴῃ δηά, ἴο Ὀἰηά ἴῃς Ὀαγραίη ; 4 

Οἴδετβ 51}}} ἱπιεγργεῖ, ἢς Ὀεβίοινεα οἡ ἢϊπὶ ἴῃ6 οῇῆος οὗ ῥτίεϑί. "" 
νὴ της ἰπϑιδι]ατίοη οὗ Μίοδῃ᾽ 5 βοὴ σοιρᾶγε 1 8. γ᾽: ψῆεη ἴῃ 6 

δικ ψὰ5 Ὀσουρῃϊ ἴο ΚΙ 74 1ῃ-͵εαγίτη, ἴο τῃ6 ἤουβθε οἵ ΑὈϊπδάδῦ, ἢς 

ςοηδεοταῖθα ΕἸ]δΑΖΑσ ἢὶ5 50ὴ ἴο Κααρ ἴῃς δῖζ. 

δ. ὍΝ7 ἴμαῖ ἴῃς οῤάσαά ἴῃ 7υἀ, 827 γγαβ δῇ ἰ40] 15 ποῖ δ γεὶν ἃ πον ἸΏ δοΥΥ. 

[65 ἴπ᾿ (Ηἰα ρίαος ἰγφάδι (εἰε; 40, Ερῆτ., ΒΒ.), νυ ἷς ἢ τον Ὀ6 ἃ βουῖθαὶ 

« Ηεῦ. 4135, ᾿ 
8 8ὅεε, Ζ.3.. ἃ δρίάθ, γο σοπιραγοβ ἴῃς Ἐοπιᾶῃ 1[ἅγο5 δπὰ Ῥεδηδίεβ ; ϑοῇπι., 

ΡΙεϊετ, Εν., ΟἿ ]οσ, 4]. 

Ζ ϑιαάε, Ο Κι ἴ. Ρ. 467; τουοῇ τπῆοσα οοηδάσθηίίγ, Θοῦν αν, Ζεδεη παεὴ ἄενε 

7Τοάε, Ὁ. 35 .; οἷ, Νονδοῖκ, “1εὖν. γελδοδορίε, Ἰ᾿ὶ. ᾿. 23. 
ᾧ 8ες Νονδοκ, “)εὖν. “γελδοίοφσέο, Ὦ, Ὁ. τ2ο ἴ. 
ἢ 80, πιοβὶ τεοθηῖυ, Βαυαἰβϑίη, σεελ. ἀ. αἰπετί, Ῥνεεεγίλενις, Ὁ. 183 ἔ,; 5ϊπιὶ- 

Ἰατὶγ Ὁ. 
« Νναῖκε, ἡ δμμε:έ, ΤΑεο,, Ὁ. 273 ἴ.; ΝΥ ε., Ῥνοῦδ, Ρ. τ32.οθ. ΤῊΪΒ ψουἹὰ ἀο νετῪ ννε]}} ἴῃ 

ν.13 οἱ, τ80, θὰ 15 ὨαγαΪγ παίαγαὶ ἰη ἴῃ οαϑε οὗ Μίοδἢ᾽ 5 Ξξοὴ (ν.δ) ; ποῦ Ὦανε ΜῈ ΔΩΏΥ 
εχρ  απαίίοη οὗ ἴῃς ἑδοῖ ιπαὶ της ρῆγαβε ἰ5 υβεὰ ΟἿἹῪ οὗ ρτίεςξίβ. 

44 (0 ε5.; Ηδιένγ, ΕΚ. χχὶ. τϑοο, Ρ. 2ου; 2.5Ζ., ἃ]. ; 8ες οσίϊ. Ὡοίς. 
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Ἔττοσ, Ὀυϊ ἰ5 υπάἀετβίοοά ὈΥ ΕΡΆταπι ([. Ρ. 320) δηὰ 41} ϑαυβεααεπῖ ἱπίεγργεῖεις 
85 Δῃ ἱπιᾶρε (5ε6 Ἔβρ. Βασ Βδῇϊ]αϊ, ς.υ.). Ῥτοςορίυβ ΟδΖ. Ἔχρίδίῃβ ἐφούδ, 827, 

ΕΥ͂ μαντεῖον ἢ εἴδωλον. Ϊετοτῆε οοπίτονετγί5 ἴῃ ορὶηΐοπ οὗ 5οπὶὲ ἰπ ἢΐ5 {ἰπὶς 
ψγ8ο τπουρῶι παῖ Μίςδἢ᾽ 5 οῤῥσαὶ νγᾶβ ταδὰς οἵ 5ἰϊνεσ (ε. 29, αὐ 7ανεοίίαν)." 
Οἵ δὴ ἰάοὶ πε νψογὰ 5 υπάεγβίοοά ἰπ 7υἀ. 827 17 Ὁγ ἸΌΜΙςΝ., δωῤῥέονιεμέα, 

Ῥ- 1ο9 (1792); Εἰοῆδοτγη, 6ε65., ἢς Νεῖϊε, Οτααθεγρ, Ναῖκε, ϑιυά., δαβ85, 
Κας. ἢ ΝΥε., 8ῖΔ., ΝΥ ϑιίῖη, Καυΐζϑοι, Βυ., ϑπιεηὰ, Κιῖῖ., Νονδοκ, αἱ. ταῦ. ; 

οὗ. αἷδο Εν., Αἰ μεγλῶνιογ, Ρ. 2908 ἡ.; ΗϑοδυΖ, ἄιίεεί. 7 λτοΐβ. Ὁ. 135; 

ΕΥΘοδυΣ, ΡΑ 3. 5.ν., αἱ. 5 Τὸ σα ἴῃς ἐῤλσά Ὀεΐοτε Ὑδμεἢ 15 ἴῃς ῥγα- 
τοραῖϊνε οὗ ἴπε ῥυϊεβίμβοοά (1 8. 2328); ὃ δοοογάϊῃρ ἴο 1 5. 2218 4}} τῆς ῥγίεβίς 

δὶ ΝῸΡ εχεγοῖβεα τἢἷ8 τἰρῃῖ;| οἴ, αἰ8ο 1 5. 148 1418 (8. Ιπ τ 5. 218 τ[ῃς ὈΟΥ͂ 

ϑδιηθεὶ πιϊπίβιεσεὰ Ὀείοστε Ὑδανει, ρὲγό το ἃ ἐΐπϑρε ἐρλσα (2 ὍΝ), ἀπά 
Ῥανίά ἀρρεάαγεὰ ἰῃ ἴῃς βϑᾶπιὲ ἀγεβ8 ἴῃ ἴδε ργοςεβϑίοῃ ν Ὡς ἢ Ὀγουρῃς [86 ἀτκ ἴο 
7εγυβαίεπι (2 5. 6} ςἴ. ν. 39 απὰ 1 (ῃτ. 1552). Υ͂αϊ οοπποχίοη ἴπεγε 5 θεΐϊννεθῃ 

115 πε ἐῤλσα ἀπὰ ἴπε ρογρεουβ εῤλδαῖ οἵ ἴῆς Ηρα Ρηεβὶ ἴῃ Ρ 'ἰ5 ἀραίη ποῖ 
οἷεασ. ΟἹάες Ἴσοτηπιεπίδίογβ, αἰπιοϑὲ ψὶϊπουΐ ἐχοθρίίοη, ἢ δηὰ πιᾶπν πιοάετῃ 

80 ῃοΐδτβ τ ΐπκκ {παὶ ἴῃς ἐῤῥδα ἰ5 'π 411 ρίδςεβ, ἱποϊ υαΐηρ [υἀ. 857 17 18, ἃ ρίεος 
οἵὗ ἴδε ρῥτγίεϑι᾽ 5 ἀγεβθ : 50 Ὦϊ. (Φ χοά. μ. Ζεν., Ρ. 299); Εἰ. 413,8. 8.ν., Βε.» 

Κε., (α58., Κδἢ]., Κὔπιρ (Παωῤίῤνούίϊενες, Ρ. 59 Ε΄. τῷὸ Κεἰ σίοις 4Πἰσίον» οὗ 

“γαεί, Ῥ. το} 8.); Βοβετγίϑοη (Ξαγύν Αἰδἰϊσίον οὐ 7εγαεί, Ρ. 229 81.) α]. πιυ. --- 
Ετοπι ἴδε εἰγηβοϊοργ οἵ ἴῃς νογὰ {{ππ||ὲῚ ἰβ ἴο θὲ Ἰεαγηεά. ΤΌΜΊΙς. ἱπίεττεά 

ἔτοπι 18. 3032, Ἴ5., ΓΞΘῸ τον, ςοπηρατεὰ ψ ἢ ἴῃς Ράγα] οὶ οἴαυβε, (μα ΟἸἀεοη᾿ 5 
ΡΝ 85 ἃ οοάεη ἱπιᾶρε οονεγεὰ υν] ἢ τηεΐδὶ, ἀμὰ ἢ ἷ8 ορὶπίοῃ μα5 οὐϊαϊπεὰ 

ἕδεμεταὶ δεςερίαπος ἀπιοηρ ἴμοβε Ψῃο Ὠῖπὶκς μα ἴθς ορόδα νγ88 δὴ ἰάοὶ; Ὀυϊ 

τοῖβ 15. εχίγοιμ ον ἀουθια]. ὍΤὨε νετῦ τον ἰπὰ Ηεν. (Εχ. 296 [,εν. 87.) ἰβ 
ἀεποχοίπαῖίνε; 88 18 α͵8οὸ πῖον Εχ. 285 396, Ιἀρατάς, νἱτἢ ρτεαὶ ῥρτο Ὁ ιν, 
ςοπηεοίβ ἔπε ψογὰ ἢ ἴῃ τοοῖ ἼρῚ, ΠΟ ἢ ἀρρεδῖβ ἴῃ ΑὐδΌ. τυσλχαΐα, “ σοτὴς ἃ5 

δ δηνου ᾽ ἴο ἃ γυΐεσ, οὐ στεᾶῖ πηδῃ, ὅς. ; "" δπὰ ἰπ 5γζ. ἸΖ,», ἃ ἰοηρ τοῦς (υβεὰ 
ἴῃ δ ἴο τταπβίαϊε πον; ἴῃ 5 οἤξῃ ἴος λόγιον). ὅ8ες [δρατάς, Θέδδμνρ ἀν 

“Διονιέμα, Ῥ. 17γ8; 27 μλείδμηρεη, ἵν. Ῥ. 17. ΤὨΪβ εἰγπιοίορυ ἀοεβ ποῖ, δον- 

Ἔνεῖ, μεὶρ 8 πιο ἰοναγὰ ἐχρίαἰηΐπρ ἴῃς πιεδπίηρ οὗ ἴἢ6 νογὰ τον ἴῃ ἴῃς 
Ο.Τ.; παῖ πον 2 π 5 ἴπε ραϊτηεηΐ οὐ δρργοδοῦ ἴο σοὰ (1.Ὧρ.} ἰ5. πιοῖς 
ἰπρεπίουβ ἴΒδῃ ῥ᾽ δυβὶθῖα. -τ- ὉΡ 1] ἴῃς εἰγτηοίορυ ἰ8 οὔβουτε. [ἢ ὅϑόηιε οἷάες 

4 8ὲεε [50 ἃ [3ρ. οἡ 877, 
1 ΑΠἰδδὲγέ Ζδοιὶ Ρ. 84; δραϊηβὶ ἢ5 βασιϊοσ ορίπίοη, Οοάταάἑεησ ν, Πγαξί͵ ἱ. Ῥ. οο-- 

102 -Ξ- Αἰ εἰϊσίον οὐ Πρ αφί, ἱ, Ρ. οό-τοο. 
ΤΤπαῖ (ες εῤλδαά ννᾶ5 ἴῃ ἴῃς ἔοτπι οὗ ὁ Ὀ01)} (Ὡς ὙΜΝ εἴἰς, ναῖε) ἰ5 ἃ στουῃά 655 

ςοπ)εοΐαγε νὨΪ ἢ 5 ργορετὶν τεὐεοῖεα οπ 41} μαπάϑ. 
ᾧ Τῆε νετὺ ΝὉ) ἀο65 ποῖ πιεδῃ "ννεαγ᾽ (4 ψαγπιεηΐ). 

Ι Ἥ πα 2 πον ΝΕΣ ΦΊΝ, Ὀυϊ τῃε ἰαϑὶ ννογὰ ἰ5. ποὶ ἰουπὰ ἰπ ὦ, 
“ 5εε 65ρ. [εγοπις, ο2. 29. 
99 ΤῊε Ρ᾽] στ πι5 ἴοὸ Μεοοᾶ τε εῆνογβ οὗ αοά, 
Ἠ ὅ56εε 6βρ. Κοεάΐρεγ, ἴῃ σεβ. 7ΖΆε:., Ρ. σι ἔ,, ψνεσε ἃ [2]}, θὰϊ ΌΥ ὯΟ πιεῶῃβ 

ἐχδδυκῖϊνε, οοπερθοῖις οἵ ορπίομς ἰ5 σίνεῃ. 



382 ΤΌΌΟΕΒ5 

Ὑτϊϊετβ ἀετίνεά [Ὡς νογὰ ἴτοτι "Πρ ὉΓ ΝΟ; δ᾽ δηᾷ τον Νευρδυες, ϑαγος,ὔ 
δὰ ΒΟ, ΑΙ πᾶνε αυετίεα ἩΒεΐπου 1ἃ 5Βῃουϊὰ ποῖ Ὅε σοπηςεοιεὰ νη Ὀλν θα. ᾧ 
Α ἰε85 τεπηοῖα εἰγτηοϊοου σοππεςῖβ ΡΠ ἢ ΜΗ. ἡση, ΓΙΡΓ, ἄς. (͵50 

Ατδσυ.), " (ου]πεβ5, οσβοςπίιγ᾽; βρθο. 2ιεκαϊνεαμνι. 8εῈ 7σπελιίρηα, Ἡγαγγέξε, 

Ὠεᾶτ ἴῃς ἐπὰ: ἢ ΠΦΡῸ ἸΦ᾽ 2 ὈΘΣ ἹΝᾺΡΣ προ; ὃ οἱ, εν. Αδοάαὴ σανγαλ, 

ἀϊ. 3, [0]. 410; Ζολαγ (Βυχῖ., 2664). 80 Ταποδυπι οὐ ]υἀ. 1γὅ; Ουββεῖ, 

εχ. 8ιν. 1 τ|ἰ5 ἴ5 ἰϊ5 οτρίη, ννγεὲ ββουϊὰ βανε ἴο Ὄχρίδίῃ ἴῃς ννογὰ 85 δῃ 
ορρτουτίουβ ρεγνεγβίουι οὐ βυδβιϊτυϊοι, Πἰκε τῶ, γῆρ τ΄, Ὁ), δηὰ οἴβετα. ἢ 
(Ὁ τεπάοτβ τηοβὶ (τευ, εἴδωλα ; ̓Α μορφώματα. ΟΡβεῖνε δ, τ Κεςξ. τοῖξ 

κενοτάφια. Τῆς ἀΐνοτϑς ορϊπἴοῃβ οὗ ἴπε [εννβῃ σοπιπιεπίδῖοτβ σοῃοεγηΐπρ ἴπε 
παῖυτε δηὰ ίογηι οἵ ἴῃς “εγαράϊνε ατε ςοἰϊεοιεὰ ὉΥ Βυχίοτί, 25. 7αὐημα,, 

Οθοῖ;; οἴ. Βεγεῖ, “ἐδ αν»επία, Ρ. 194 Η, Τῆς πιοβὶ τεπιδυκαῦὶς ἴ5, (παῖ ἰξ 

85 ἃ πιυπιπιϊεὰ Ὠυπιδη Βεδὰ; γεν. 7αγρ., Οεῃ. 3119; ῥέγφε ἀε ΚΑ. Ξἰέεκον (81 ἢ 

οεηΐ. 4.}.), ο. 36; 5εε Βυχίοτί, ς. ΜΈ ἐπ|5 σοπηρατε ἴῃς ἀεβοτίριίοη οἵ τις 
κὶπὰ οἵ ἀἰϊνίπαιίομ δἀπιοὺς ἴῃς Ηδεγαηΐδηβ, ΟΠννοϊβομη, ὁεαδέεν, 11. Ρ. 19 Β.., 

488 [.; δηὰ Ομ νοἰβομη᾽ 5 ποῖεβ, Ὁ. 160 Η. Α5 δγαῤλϊνε ἢτδὶ δρρεᾶγ ἰπ ἴῃς 
Ο.Τ. ἰπ ἴῃς ροββεββίοῃ οἵ ἴδε Ατζδιηδεδῃ [Όδῃ, ἰξ ἰ5 νετῪ ργοῦδο]ς πα ἴῃ 655 
βἴοτίεβ δρουΐὶ ἴῃς Ἡδιγδηΐδπβ ἂτς ἴῃς βουτος οἵ ἴῃς Τεννβῃ ἀεβοτὶ ριίοπβ οἵ ἴῃς 

ἐεγαῤάϊνε Ὠεδὰ οἰϊεά ἀρονε. --- Οἡ ἴμε Τετγαρῃίπι δες ϑρεησεσγ, 26 ἐκριύμς γέίμ- 
αἰϊδμς, ἰ. ᾿ἰϊ. αἰϊδ5. , ὯῸ ἄγρυθ8. ἢ οοπδίἀεταοὶς ἔογος παῖ ἴμε τίμι ἀπά 
ὙΒαπιπιῖπι νγετε οὗ ἴπε βδπῖα παΐυγε υνἱ τ ἴῃς ΤΕγαρΒίπι, ἀπὰ ἴοοῖκ {μεῖς ρίαςςε; 

ϑεϊάεη, 2 21: ϑγγίς, “γο. ἵ. ὦ. 2, ἢ Βεγεῖ5 “Δ ἑανεμία, Ῥί(εϊβεν, Εχεγεῖ- 

4αἰήον»ες δίδίίεαε, ἐχεγε. ἵν. ς. αἶδο [Ἔτοπια, ο. 29, 26 Ξρλοά εἰ Τλεγαῤῥέηι. 

θΘ. 7κπ ἡάοτε ἐαγς ζόεγε τᾶς πὸ ζίρμρ ἱπ Ἰογασῖ,; φυονν νιαμ αἰϊα ας 
ἀφ ῥίψαςε4 “τ οἵ, 1τ8' τοῦ ; ἃ ποῖς Ὀγ [ἴῃς εὐϊϊοτ, ψῇο τπουρῆὶ ἱτ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο δχρί δίῃ Ὦον βυσἢ ἀοίηρβ ΤΕ Ὲ Ῥοβϑίθ]θ. 11 ἢᾶ5 Ὀδθῃ 
διρυεὰ [παῖ 5 οἢ ἃ σοτητηθηῖς νουἹάὰ Ὅ6 πδίυγαὶ ΟὨΪΥ ἴοσ οὴς ὑῇο 

Ἰϊνεὰ ἴπ ἃ ΠουτΞῃίηρ Ρεηοά οὗ ἴῃς τηοπάγοῦγυ, δηὰ ὑπαὶ ἴῃς εὐϊίης 
οὗ οἷ. 17, 18, τηυδῖ [πεγοίοσγα ἤᾶνε ἴάκεὴ ρας Ῥείοτζς τῆς (4}} οὗ 
τῆς Κίηράοπι οὗ ἀ4ῃ.4 ΤΊ 5 5 ρετῃδρβ ποῖ 5: ΠΟΥ σορεηῖ; 8 
δἀϊῖοῦ ψῆο ᾿ἱνεὰ ἱπ ἴῃ6 Βαῦγ]οπίδῃ Ὄχὶϊα τηὶρῃϊ να τηδάς (πὰ 

βᾶτης σεπλασκ. Βαῖΐ, ἃ5 ἴθ. ἃγΘ ΠΟ ἴγᾶσ65 ἴῃ ἴῃς σπαρίετβ οὗ ἴῃς 
Ἔχίϊς Ροΐπὶ οὗ νίονν, ἴξ 15. ὑσόοῦθδῦὶς ὑπαὶ ἴῃς νεῖβθβ οἰϊε ἃ ψεγα 

το η Ὀείοτε ἴπαὶ {ἰπη6. --- . ΤῊΣ νεῖβε Ὀεϊοηρα ἴο τῆς Ξεοοηά 
νετϑίοη οἵ ἴῃς ϑβἴουῃ, ἰῃ ννὨ ἢ ἴξ (Ο]] ον ν." : [ῃ6 γουηρ Τυἄδεδη 

4 Τῆε ἴοσγπιεσ ἰπ Ζοῤαν; 5εεὲ Βεγετγ, “δ δίδανιεπία ἴο ϑεϊάθη, 26 Ὅς δυγίς, Ὁ. 188 

(τ6γ4); Ρίείθετ, Ε χεγοϊϊαδέονε: δέῤῥίρας, ἵν. ᾧ αἴ,; ἩοΗπιδηη, ΡΑ Ζ1. ἱ. Ρ. 59. 

1 ΖΑ. ἰϊ. Ρ. 95. 

δοῦν ιν, Ζεόσε παεὴ ἄτι Τοάε, Ὁ. 36 Ὡ.; οἵ, Νονδοῖς, “)εὖγ. Αγελδοίοφέε, ἱὶ, 
Ῥ. 23. ᾧ [νγ, ΔΙΑ γ7 6. ἵν. Ρ. 6γᾳ, Κοδυϊ, γε εονεβίείμπε, νἱϊ!, ἡ. αϑς. 

Ι Ταηοῆυπι 5υγπυῖβθϑ {παι ἐξ νγῶβ ἐοττηθὰ ὮΥ πλεῖδι μεβίβ ἔτοτλ ἼΓο. 
450, “7. Κυςε., Βυ. 
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Ινῖῖο, τῆο 8 ᾿ἰνίηρ ἴῃ Μίοδἢ᾽ 5 πε ρῃ ουτῃοοά, 15 ἃ5 οης οὗὨ ἢϊ5 

οὕ 80η5 (ν..}}), δηὰ 15 ᾿πϑίδ!]δὰ ὉΥ ᾿ΐπὶ ἃ5 ἢΐ5 ρῥτίεδι (ν.}35). 
γεῖβε δ115 ᾿ς τὴς σουηίεγρατί οἵ 1ῃϊ5 ἴῃ τῇς οἴει παγγαῖϊνε : [ἢ 6 
1μονῖῖα πᾶ ψαηάειβ ἰοστίῃ ἔτοτῃ Βειῃ]θῆθτη ἴὸ ἥπὰ ἃ ρίδος ίοσ 
Βἰμηβοῖῦ; ἢς σοπηεβ ἴο Μίςδῃ᾽ β ἤοιηβ, δηὰ ἰβ Ὠϊγεά Ὁγ ἢἰπι ἴο Ὀ6 
ἢἰβ (ΔΊ ΠῈῚ δηάᾶ ῥτίθϑδε ἰὴ τἢς τοοπὶ οἵ ἢϊ58 ϑοῆη. Τῇθ νογάς, γγογε 
Βελέελονι οὐ ͵ μάσλ, ἴῃ ν., νϊοἢ οσοαβίοη δ νήκγατὰ τεάυη- 
ἄδῃου, ψοσα ῬγΟΌΔΟΪΥ ἱπίσοάυςε ὉΥ ἴῃς εὐϊῖος ἔτολ ψνμδὶ ψϑηΐὶ 
Ῥείοστα ν᾿ ἰῃ ἴπε ἢγϑι πατταῖϊνα. ---- Ζ΄δγε τας ὦ γομηρ πη (ίγοτη 

Βειμδῆοπι οὗ Τυἀ44ἢ} φΥ “46 εἰαπ οΓ 7μάασλ, ακπά ἀξ τας α Ζευϊ] 
δον ἃ 1ονίϊε σου] ὃς φοΓ “ε εἰαπ οΓ μάσλ ᾿Ἦὰ5 στεδῖγν ρετρὶεχεὰ 
ἰπιεγρσεῖειβ. Ὑπμεοάοτγαῖ ἀΐβουβθε5 ἴπ6 αἰ βου Υ δὲ ἰεηρῖῃ, δπὰ 

οἴειβ ἴννο ἊἼχρίδπηδίίοηβ: "' 1. ΤΏῈ νογὰβ ἃ δὴ ἜἊρεχεροϑβὶβ οἵ 
ἴποβς ψὨ ἢ ἱπηπηθἀϊδίοὶυ ρσθοθάς: Βειῃ]εἤθτα οὗ Τυάδῇῃ, (Παϊ 15, 
Ῥεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς οἰδῃ οὗ Τυάδῇῃ ;{ Ὀαυϊ, ταἰκεη ἴῃ τη 5 ψᾶγ, [ΦΥ͂ ἃγα 
δητ σαὶ ϑαρετῆυουθΒ. 2. Το [ον δ᾽ 5 τγοῖθεσ νν5 οἵ ἴῃς τὴς οἵ 

7υάδῃ ; ξ Ὀυϊ τηἴ ννουὰ ποῖ πηακα ἢΐπὶ ἃ τῃϑπιῦεσ οἵ {πὶ ἰπς, 

51}}} 1655 σουἹὰ ἢς ὕες οὗ Ὀοιῇ ἢἰ5 ἔδίεσ᾽5 δηὰ ἢϊ5 τηοῖῃογ' 5 {τ 065, 

85 1ἢἷ5 ΠΟΥ ΤΟΑΙΪΥ Δββαπηθ8. Αἴἴκε οὐ]εςιίοη 1165 ἀραϊπδὶ τῃ 6 
οΡἰηΐοῃ οὗ πηδὴγ τηοάθγῃ βοῃοϊδυβ, [ἢδΐ ἢ ἰ5 5α᾽Ϊ ἃ ἴο 6 οὗ [ῃ6 οεἶδῃ 
οἵ Τυάδῃ Ὀεόδυβα 5 ρασγθηῖθ᾽ Ποηηα νγᾶβ δ Βεῖῃ] ἤθη. ὃ Κυδησῃ 

νου Ἱὰ τεὐθοῖ (ἢς ἡγογὰβ 85 ἃ ρῖοϑβϑβ ;} Ὀυΐϊ ἴῃ ἰΔϑ8ὲ [Ὠἱηρ ἃ βοῦῖθε νουϊὰ 
«Ἀἰηκ οἵ νουϊὰ ὃ ἴο τϑργαϑβϑηΐ ἃ 1, ενὶϊ ἃ5 ἃ ΠΠ ΠῚ ΕΓ οὐὁ δῃοίθεῦ 
τπ0ε.4 Τῆς πιὸ δχρδηδίίοη σοῦ 5 ἴ[μαὶ Ζευΐς Ἀοτα ἀδδὶρ- 
δῖδϑ ἢΐβ οδ]]Πηρ, ποὶ ἢΐ8 τὰσθ. Ηδ νᾶβ ἃ τερι]ατὶν ἰταϊηθὰ ῥηΠεϑῖ, 

ὙΠΟ Ροβϑεββθα [πα τγδα ἰοπδὶ τεϊσίουϑ Ἰοσα, δηα Ἔβρθοα!ν [6 ἃτὶ 
οὗ υϑίηρ δηά ἱηιεγργεϊίίηρ ἴῃς ογδοὶε. Τῆς οΔ]]Π ηρ ννὰ5 ἀου 1655, 
Ἰκα 411 οἴμεῖβ, ογά πατῖϊγ, [που ρἢ ποῖ ἐχοϊυβίνεῖν, μεγεαϊτατυ ; δηὰ 
ἴῃ Ἰαῖεσ {ἰπ|65 411 1,ονὶϊε5 εγα βυρροβεὰ ἴο ΡῈ ἀεβοεηάεά ἔτοπι πὶ 
ΘΡοπυπῖουβ δηςσαβίογ, [εν]. ΤῊΪϊβ ρεηδαϊορίοδὶ βοίΐοῃ ᾿γᾶ5 τηδᾶς 

5 Ομαεοί, 25. 1.890 ΚΙ., ΕΠΙ56., ϑοῆπι., ΟἸεν., ΠΗ ΜΊςἢ. 

7.80 δἱ8ο Κδ.; ΚΙ. γμογ τερ!ε5 ἰπαὶ ἴἤετα ἰ5 πὸ ἰπδίδηος ἴῃ νἰοἢ ἃ πᾶ ἰ5 
βαϊὰ τὸ Ὀς οὗ ἢΐ58 πιοί μετ᾽ 5 ἴγθε. ᾧ διυά,, Κε., Βε., (455. 

Ἀ Οοτῖ, ΖΑ. 7: ἱ. Ρ. “89; Οοάταεπεί ναν “γαξί, ἰ. Ὁ. 258; ΤΆ. 7. νἱ. ἢ. όςξι; 
ἩΓΟΆ, ἰ, Ρ. 358, 36ο; ΖΑ. 7. χχὶν. Ρ. ::. 850, εατιίεγ, ᾿ΌΜίςῃ., Πδῖδε, αἱ. Τῆς 

Ὑγογὰ5 ἃγε ἰδοϊκίηρ ἰπ ΦΒΝ 
4“ ϑιιεπά. ϑιυάεγ Ὠγροίμεβίβ, βυρρεβίεἀ ὮὉγΥ ἴῃς Ταϊπιιά, τπαὶ ἴῃς φίοβα ἰ5 

ἱπβρίγε Ὁ ἴῃς βᾶπις σηοῖϊδνε νυν ἰὼ 1889 ςῃδησεά Μοξες ἴο Μαπδεεῆ, ἰ5 ἴοο 
δηε-ἀτανν. 
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ἴῃς εαϑῖεγ Ὁγ ἴῃς ἔδοϊ ἐμαὶ ἴπετθ ννὰ8 δὴ οἷά {πρς, 1,ενΐ, οἵ ἴῃ 8 
5816 βίοοκ ψίῃ Τυάδῃ ἀπά Θίπιθοη, τ ἢΐοῦ μα4 Ῥαθη Ὀτοίκεα ἃ, 
δηὰ ψῇοβε βοδίζεγεα τηθη 6.5 ΠηΔῪ ἴῃ σοηϑ ἀθσα]α ὨῸΠΊθε 5 πᾶνα 
[ο]οννεά τς «4]]Ἰπρ; οὗ ῥτίεϑῖβ, νῃϊοἢ {πεῖν τεϊδίίοη ἴο Μοβεβ πδῖυ- 
τα] ορεπεά ἴο {1π6πι." Βαΐ ἴῃ δαγὶν Εἰπ165 ᾿ξ τγὰβ ποῖ ἴῃ ρεαΐρτθο, 
Ῥαϊ τῆ6 τί, [ῃδὶ ννγὰβ [26 δββθηιὶ [Ὠϊπηρ ; δηὰ {Π6γῈ ννᾶβ ὯῸ πλοσα 

αἰ που ν ἴῃ τῆς βἰαϊεπηθηῖ τμδὶ (ἢ 5 1,δνῖῖα νγὰ5 οἱ [άδεδη Ὀϊοοά 
τῆδη ἴῃ τῇς ἕδος ἴῃαὶ ϑαγλεὶ, 0 ψγᾶ5 οὗ ΕΡὨγσαϊττς ἀδβοθηΐ, γᾶ 5 
Ῥγουρῃξς ὉΡ 85 ἃ ῥτίδδιὶ δἱ ΘῃΠΟἢ. --- πῶ ἀξ τυᾶς γεσίαϊηρ “1676 

τον δ, δα ἴῃς Ηδρτγον ποσὰ ἱαρ] 165, ἰνίηρ 85 ἃ οἰΐδηϊ δπιοηβ ἃ 
{06 οὗ ψῃϊοἢ ἢ6 νγὰ5 ποῖ ἃ το οσ. ζΖώεργε, ἰ5 ποῖ δ Βει ΒΘ θ τ, 

85 σοΙηπιθηϊδῖοιβ ἤᾶνα [εἰς σοπβίσαίηθα ὈΥ ν." ἴο ἱπίογρτεῖ, θυϊ ἴῃ 
1ῃ6 περ ουγῃοοά οἵ Μίοδῃ᾽ 5 ποῃὶς ἴῃ τῆς Ηρ ]δηάϑβ οἵ ΕΡηγαίτα ; 
οἴ. 1815 1 

7. νὉ κιρῦ] Ὁ Μ65 ἴῃς ἀδυὶ ἔοττη οὗ ἃ ρεητ]ε δἀ)εοϊίνε, ἀπὰ ἴξ Β85 Ὀθθπ 
οοπ)εοίυγεα [παῖ [ἢ πᾶπιε οἵ ἴῃς ἰτὶρς Γ,ενὶ ἰβ τηεγεὶν ἴῃς ρεηεε δα]. ἔγοτα 

πνὸ (688), ἴδε πᾶπις οἵ ἴδε βίοοις οἵ ψῃϊο Κευθεη, δίπιεοη, [,ενὶ, ἀπά 148 

τε Ὀγδηοῆ68; ᾧ δηὰ [5 ἐχρ᾽απαίίοη, [πουρἢ ποῖ επιϊγεὶυ ἔγες ἔγοπι αἰ ςα γ, 

5 σεται! Ἶν ροββίθὶε. Τῆς ἰὸς οὗ 1,ενὶ ννὰβ δββοοϊδίεδἀ νυ ϑίπιεοη ἴῃ (Βς 

τοϑοδοτουβ αἰΐδοῖς οα Θῃμεοῃεαι (κῃ. 3425.31), ΠΟ ἢ νγᾶ5 τερυάϊαϊεὰ Ὀγ Ιβγϑεὶ 

(Οεη. 3489); [86 ἴνο ἰτῦε5 πενεῖ τεοονογεὰ ἔγοτῃ ἴπε νεῆρεᾶπος ψὨΐς ἢ (ἢ ς 
Οδῃδδηϊϊεβ ἴοοῖς ἀρομ ἴδεπι, Ὀυϊ νγεσε σοπρ] εἴν Ὀγόκεπ; [μεῖς φοδιϊετεὰ 

τας οΓ5 αἰίδομεὰ {πειηβεῖνεβ ἃ5 οἸθπῖβ ἴο οἴπετν {τ 65 (Οεη. 495-7).8 Οα ἴδε 

ἀτῖρε οὗἩ [,ενὶ 8ες Νονδοκ, “7εόν. Αγελδοίορίεν ἰϊ. Ρ. 87 Η., ἀπὰ (ἢς Ἰ᾿ϊϊογαΐατε 

εἰϊεά τῃετε, Ρ. 87. ---- 511 ποῦς οὔβουτε ἰ8 ἴπε οτἱρίπ οἵ ἴῃς πᾶπῖε τ ἴῃ ἴῃς 
86 η8ε οἵἉ ρῥτίεβὶ (ἔχ. 414 ἃς.). 1 ἃ Ἡεῦτεν εἰγγηοορυ ἰ5 ἴο ὈῈ βουρῆϊ ίος ἰξ, 

1τδςε Ρτἰπιδγν πιεδηΐπρ γουὰ Ὀ6, οπα ννὩΟ 5 αἰϊδοῃεὰ ἴο, οὐ αβϑϑοοϊαϊεβ ᾿ἰπηβει 
ΨΙ ἢ, ἃ Ρεγβοη οἵ {πίηρ; οἷ, Νὰ. 1853.4.15. 14] ς6δ; 5εε 1 αρατής, Ογ εν αίϊα, ἰὶ. 
ῬΡ. 2ο[.; “πημλείδεηρεη, ἱ. Ρ. 229; Βαυάϊβ5ὶπ, δ ἐεείεγ λοι, Ρ. 50, 74 πη. Ὗ ε 
8ῃου α ἤδη πιοϑὶ παῖαγα!ν ἐχρί δίῃ τ δ5 ομε ΨΟ ἰβ8 αἰϊδοῃεὰ ἴο Οοά, οἵ ἴο 
δε ΠΟΙ ρῥἷδος; δυΐ τη 5. ἰβ ρυγεὶν σοπ)εοίαγτα!. [ἢ ἴῃς ἰπβογὶ ρου ἔζοπὶ 

ϑουΐδεγη Αταθίΐα, Νὺ ὁσουτβ ἐπ ἴΠ6 βεηβο οἵ " ρτἰεϑῖ,, για, ὃ ρυϊεβίεββ᾽ (Ἠοπιμιεὶ, 
μἑααγαῤίεεάε Ολγέσίονπαίλίε, Ρ. 127). Ν ε ταϊρῃξ Ὀς ἰεπιρίςὰ ἴο σοπιρίης [5 

5 ΤΗΐβ σοτη Ὀἱπαϊίοη ἰ5, οὗ οουγϑο, ρυγεὶν οοπ)δοίαγα!;; ἴῃ 6 ταϊαιίου Ὀεῖννθεη ἴῃς 
οἱὰ {τὶρς [ενὶ δπὰ τῆς 1ενὶϊς ῥτίοβίβ ἰ5 ἱηνοϊνθὰ ἰῃ ἴῃς ἀδηβεϑὶ ουβουγίῖγ. ὅ6ς ἾἮνε., 
ῥγοῖϑ, Ὁ. 1461. 

Τ ΟἩ. 178 οοπιεβ ἴτοπὶ ἃ ἀϊβετεπὶ βουγοθ. ὙΠΕσα ἰβ ΠΟ γεᾶϑοῦ ἴο 4υσϑϊίοη ἴῃς 
ξεμυΐπεηε55 οὗ ἴΠ6 ννοτἀβ ὈΦ Ἃ2 ΝΥ ἴῃ νἴ, 85 Θπιθηὰ ἰ5 ἱποϊπεὰ ἴο ἀο. 

τ νςε., 5ῖα., ν ϑιη, Νδϊὰ. [,βδῇἢ 5 ρεγῆδρϑβ “6 νἱ]ὰ οονν {θεὲ "; Νδϊ]ά,, 

8]. Εοτγ δῃοίμεγ Ὠγροίῃεβίβ, 5ες αϑίγον, 7.82. χὶ. Ρ. τῶϊ. 

ὁ [ενὶ ἀρρεᾶτβ ἴο ἤᾶνε ὕδεῃ τόσα οοπιρ  εἰεὶν ἀεβίγογεα ἴμδῃ ϑἰπηθοῦ; οἔ, 

7.ά. 18.17, 5: 
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στ (ς Αταῦ. ἐατσεγα, ἃ Ῥοτίΐοπ οἵ ἔοοὰ 58εἰ δϑἰάς ἔοτ δῇ ῃβοῃουτεά συεβὶ (ςἔ, 
1 5. 933), ψ Βΐοῃ γε. μαὰ ποϊεὰ (εηε αγαό. Αἤεξαενέμηιες, Ὁ. 114. π.}; ἴῃς 

ἐαιυσῖγα σουϊὰ ᾿ς οτί ρί παν ἐπε ῥρτίεβι᾽5 ρογίίοῃ. --- Φ Ἢ) ΝΥ] ἴπ6 νεγῦ ὍΩ ἰδ 
υϑεὰ οὗ οπς νῇο τεβίἀεβ ἀπιοηρ πιεῃ οὗ δποίμεσ οἴδῃ, ἴτἰῦς, οὐ ρεορὶς, νῆετσς, 

85 ἢς ἰ5 ψἱΠουΐ ἴῃ ῥτοϊςδοτίοη οἵ ᾿ὶβ οννῃ Κίπ, ἢς πιυβὶ ἀερεπὰ ίοσ ρτοϊεοϊίοι. 
οἱ 8όοπῖε ἱπόὶνί δ] οἵ (Δπιὶϊγ οἵ ἴπε σοπιπη απ γ, ννἤοβε οἰϊεπὶ ἢς Ὀεσοπηεβ; 866 

Νονδοῖ, “ἠεόν. γελδοῤοφίς, ᾿. Ρ. 336 Β.; ΝΥ. Β΄. δι, Αἰ οὐῆρίονε ο7 ἐάε ϑερεΐίες, 
Ῥ. 75 δ΄. Τῇε βεῃΐεπος ἀ065 ποὶ δἰΐονν υ8 ἴο ἱπίεγργεῖ ἴπε νογάβ, ῃς τεϑί δὰ 
ἑλεγε, ἃ5 τείεττὶηρ ἴο ἢΐ5 ἰοτπιοῖ τεβίάεηςε δἵ ΒεῖΒ]εἤεπι; ἐάέγε οδ οἠἱγ Ὁε, ἰπ 

ἕϊς νἱεἰηἰγ οἵ Μὶςοδἢ 5 πβοπις. 

8. Ετοπὶ 1ῃ6 ἢγβὶ πδιγαῖϊνε ; 5866 δῦονβ οἡ ν.. [{ πιυβῖ μᾶνα 

Ῥεδη ῥγεοεάβά ὉγΥ ἃ ϑβεηΐδηοε οἵγ ἵἴνο, ἰηϊτοάυσίηρ [ἢΠ|5 νίτα ; 
ῬοΙΠΔΡ5 ϑἰπρὶγ, “Νον ἴδετε ννὰ8 ἃ [μονα ἔτοτα Βειῃ Ἔῆθηι οὗ 
7.4." Τῆΐβ ννὰβ οπιτθα Ὁγ ἴῃς εαϊΐοτ, ἃ5 ἃ ἀουδ]εῖ ἴο ν.ῖ; 

ΟὨΪΥ ἴῃς αϑδὲ ψνοσάβ, γονι βείλκήησηνι οὐ 7μάσλ, νετα ἰπβεστιεὰ ὉΥ 
Βἷπη ἔτοπι 15 βοῦγοα ἴῃ ν.ἷ δπὰ ν.3, ἴἢ Ῥοΐῃ οὐ ψῇῃϊος ἴμεν ἀγα ουΐ 
οὗ ῥίδοβ. [1ἱ ἰ5 ποϊθογῃυ ἴῃμδὶ ἴῃ6 [ον 65 οὗ οἢ. 17, 18, δηά οὗ 

19-21 411] σοπια ἔτοπῃ [υἀΔἢ, δῃὰ ἵνὸ οὗ ἴπθη, δὲ ἰεδβί, το πὶ 

Βειμίεμεπη. [{ ἰ5 ἃ ποῖ ἱπηργοῦ 4 0 ]6 βυγιηβε ἴῃαὶ ἴῃ (ταρτηθηῖβ οὗ 

ἴα Ὀτοόκβθη ἴΠὈὋ οἵ 1μονὶ δἰἰδοῃεα {Πετηβεῖνεβ ἰο Γυἀ δῇ, 45 Θ᾽ πηδοῃ 

ἀϊά. Α εἷοβε σοπηδχίοη ἢ 1 υἀΔἢ ἰ5 ἱπα!οαῖεα αἰσο Ὁ. ἴῃ 6 πδήμδβ 
οὗ 1μονῖτε (Δ Π}}}165 βυοἢ 45 Γἰρηϊ, ΗἩ εὈτοηῖ, Οοσῃὶ ; Κογαῃ (Οοσδἢῃ) 

ψγᾶ5 ΟΥ̓ ΒΊΏΔΙΪΥ ἃ οἷἰδη οὗ [πάδ}.." --- πο σε νιση τοορ τ γγορε {λ6 
εἰν (ἴτοπι Βειμ]εἤδτη οἵ 7.44} Ὁ σε τυὐδγε ἀφ τλομί βηά ἃ 

᾿ 2ἰαε6] τιοῖ ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ 56 Κίηρ Θπιρὶογπιθηῖ ἃ5 ἃ ὑτίθβϑί. [Ι͂ὴ ἴῃ8 

σουτβα οὗ 5 νναηάετγίηρθ, ἢ6 σΔΠη6 ἴο ἴῃ6 ρατί οὗ ἴῃε Ηἱρῃ]δπας 
οὗ ἘΡ γαῖα ἴῃ νη Μ|ιοδῆ ᾿ἱνεά. Τὴ νοτάβ, ας ἀφ γομγηφγεῖ 

(ΕΝ).} πὸ αι νιαζίηρ, οὐ, 19 ὑπαῖέ ἀξ γομγμέν, τϑρύθβθηῖ δῇ 

ἀηυβυαὶ ρῆγαβα ἰῃ Ηδῦτον, ἀπ τᾶν ρουθδρ5 δεῖζεγ Ὀὲ ἰγδηβίαιθά, 

2 αεεονιδέϊεα διε οὐγεοί οΥ ἀϊς 7ομ πον ᾿ 566 οὔ. ποία. --- 9. ΜΙςδῇ 

Ἰεᾶγηβ ῇο δἀπὰ ψῇῆδι ἴῃε ϑίσγδηρεσ ἰ5. --- 10. Ηδ ἢίγοϑ ῃΪπὶ ἃ5 5 
Ῥιίσβι. -- δίων τοῖδι πῖό σπαᾶ δ μῖν γαδιεν απὰὶ φγίεεἐ] 18}. γαζλον 

ἰ5 ἃ {{π4 οἵ τεβρεοὶ βρίνεη ἴο ργορῃεῖβ (2 Κ. 65) χε.) δῃὰ ῥτίεϑίβ, 85 

αἰϑο ἴο 186 Κίηρ᾽ 5. οἢϊεῖ τι ηἰβῖοσ οσ νἰζίεγ (σε η. 455). Τῆδ οοη- 

προίίηρ ποίίοῃ ἰ5 Ῥγοῦδθὶν ἴπαὶ οἵ ἃ τενεγεά δάνίβεσ, σουηβθῖϊοσ ; 

ἴλε υδὲ οὗ ἴῃ νογὰ μαδλδγ ἴῃ οὐὔγ ἰεχὶ ἀοθβ ποῖ ὨΘΟΘβϑαΓ]Ὺ ἱΠΊΡΙΥ 

« ννς., Πγαε δίελε μ. ἡμάδελε σέσελίελέε, Ρ. τοὶ ἢ. 
8 80 πιοβί ἱπιεγρτγείειϑ ; ἢ6 ἢδα πο ἰηϊδῃίίοη οἵ βίαγίηρ ἴῆετε ; Κ,Ι., ϑοῖπι,, ΟἸοσ., αὶ, 

2ς 
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ἀπαὶ [Π18 1ονϊῖς γὰ8 ἃ πῆδῃ οὗ πηδίυγα γ6ᾶγβ, ἴῃ σοηίζαϑδὶ ἴο ἴῃ 6 
“γουῃ᾽ οἵ ν.͵." -- 7 εὐἱΐ γίνε ἐλέέ ἑκα εἀεζείς οὐ οἱδυδν ἃ γεαν, ἀπά 
α εο»ηβέοίς εἰ οὗ αῤῥαγεί, απα τὰν ἤοίης] ἴὰς τηδη ᾿Ἰἰνεὰ ἴῃ ΜΙοδἢ 5 

ἤουβε (18,8). Τῆς ΟΗ͂ΘΓ νγὰβ δνϊ θην τερατγάθα 85 δῃ δἀνδηία- 
βέουβ οπα ἴοσ ἴῃς 1μενίτα. --- 11. Ζ7Ζ.ε Ζουϊίε αργεεά ἐ τίαγν τοΐτὰ “ὴε 
»ιαη} ἴῃ656 ννογὰβ 5Βῃου!α ἔθ]ϊονν ἱτηπιθαϊδίεῖν ἃροὴ Μίοδμ᾽ 5 ΟΗΈΓ, 
ν δ. [6 Ἰαϑὶ ψοτγάβ οἵ ν..0, σμα 26 Ζευΐίε ἐὐτηΐ, ᾽Ὠϊοἢ πον ἱπῖοτ- 
ΡῬοΒ6, ἢᾶνε εἰπεῖ διβθη ὉΥ ἰγδηβογ ρτίοηδὶ δοοϊἀδηϊ Οὐ ἅτε ἃ ἵταρ- 

τηθηΐὶ οἵ ἴῃς οἴπεσ βουγοθ. -- 454] “6 γον τᾶς ο ἀΐρε ας ογδ οὗ 

λὲς σοη 5} 1015 μα] γνευθε Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃ6 βεοοηῃὰ παιγαῖϊνε (ν.᾽ 7) ; 

τῆς γουηρ Τυἀδεδη 1 ονὶϊθ, νῆο τοϑι θα τἤεγα, δηὰ νγὰ5 ρευῃδρβ ἃ 
εἰἴδθηὶ οἵ Μίοδῃ, Ῥεσοπηθβ κὸ ἃ βοὴ ἴο ἢίηι. ----12. “μά Ἡϊεαλ 

ἑπείαϊρα ἐπε Ζευΐίς, ἀπά τ“ὼ6 γονὰ ὄεεανις ἀΐς φγίες 1} νδ΄ ΠΣ] τὰ 

ἱποι πο τὸ δβογίθε τῆ νῇοϊα οὔ 118 Παϊίσνεβαε ἴο ἴῃ6 βεοοπὰ 
πᾶττδῖοσ, οοηιηυΐηρ ν. "Ὁ; τῃουρὴ τς ἢγϑι οἰδυβε 'νου]ὰ ἤϊ ἐαυδ!ν 
Ὑγ6}1 ἰῃ τ[ῃ 6 οἴει νοτϑίοη, δῇτοσ ν.}, Ὅς βεοοηῃά μαϊξνοῖβε : ἡἱπα 

ἀξ τυας ἐπ  ἤιεαλ᾽ς ἀσμδο, Ὀεϊοηρβ ἴο 1ῃ6 ἢτβὶ δοοουηῖ (αἴϊεν ν..}); 
τῆς γουηρ [νενίτε οἵ [με οἴμογ ἢδ5 ἃ ἤουβε οἵ ἢἰβ ονῃ (185). Τῆς 

υηΐοῃ οὗ ἴπΠε ἴννο βδουγοεβ ἢδ5 ἰδὰ ἴο ἃ πιὰ] ρ]]οδιίοη οἵ ἐχρὶϊοῖς 

50] ες(5. ---18. ΜΙοΔἢ 15 ρτεδῖν εἰαῖθὰ Ὀγ ἢΐβ5 ροοά ἰοτίυπο. --- 
οτυ 7 ζποτυ ἐλαΐ Υαλευεὰ τοῦὴν 2γοςρεν ψῖσ, ὀσεαμδό 7 ἄσυε ροΐ τῃ6 

Ζευΐέ ας φν»͵ε::} τῇς οἰοβε οἵ ἴῃς ἢγβί παιγαῖϊνε.: Μιίοδῃ᾽β βοῇ, 
ΜΠ Πα τΘΙΏΡΟΓΑΙΙΪΥ Π]16α ἴῃ Ρΐδοςθ, ννᾶ5, δίϊοσ δ]], ΟὨΪῪ ἃ ἰδυπλδῃ 
ἴῃ βδυςἢ τπϊηρβ; ἢδ σοηῇάδθα πιοῖα ἴῃ ἴῃ Κπον]εαρε δηΐ 5.1}} οὗ 
τῆς τταϊηθα ῥγίεϑί, δηα 15 δϑδδυγεα τῃαὶ ὑπηάδγ ἢ ρυϊάδηος οὗὨ βυςἢ 
8 ἱπίογρσεῖεσ οἵ ἴῃς τηϊηὰ οἵ Ὑδῆνεῃ ἢς Μ}}} ΡΓΌΒΡΕΙ ἴῃ δνεῖγ- 
τηϊηρ. ᾿ 

᾿Π 8. Ἀ)5Ὶ ΓΊΦΡὉ] Ὑυ ἢΡ) ἄοεβ ποῖ, 1 Ὀεϊϊενε, οσσὰσ ἱπ ἴπε ΟἽΤ., παΐυταὶ 85 
ἴῃς Ρῆταβε “τιακε ἃ ἸουσπεΥ ̓  ΔρΡρεδῖβ ἴο ὑ5; ἼΛΊ ἰ5 οἴεῃ “" εἰτδης, πιϊββίοῃ, 

οδ]εοὶ οὗ ἃ Ἰουγπεγ᾽; οἵ, 185. 6, --- 10. 05.2.5} σπρπμαίν, 2 85. 1435.--- Ξ"Ὼ2 9] 
Ἐχ. 4038; τῃε ρίεοεβ οἵ ταἰπιεπὶ Ἰαϊὰ οὐ 'π ογάετ. -- Ἴπ5η5}} 6’; σέεζμς. -τττ ΝΥ 

"951 σδπποῖ βἴαπα ἴπυ5 Ὀείοτε "5 Νὴ, ΣΟ ΡΟΒΒΙΟΙΥ ἃ βοτῖδε ντοῖε ΌΥ πιϊβίδκε, 

“Ὁ ΓΦ 5 Ἴσν, ννῃ] ἢ νν8. δἰζεγιναγάβ σοσγεοϊεὰ Ὀγ Ὠἰπιβεϊΐ, οὐ ἃ ἰαΐεγ μβαπά, 

ὉΥ ἴδε ἱπβεγίίοη οἵ ἴπε οοτγεοῖ κὍπ ὄν, ΤΏ αἰϊεγηδῖϊνε ἰ5 ἴο βδαρροβε ἴμαῖ 
ἴδε ἰογπιοσ ννογάβ γε ἃ βἴγαυ ἰγαρτηεηῖ οἵ ἴπε οἴμεῦ νεγβίοῃ οἵ ἴπε δίοσυ; Ὀαϊ ἱΐ 

5 ποῖ εἄϑύ ἴο 5ες ὕῃεζε πεν οουϊὰ Ὀὲ Ὀτουρῆὶ ἴῃ, 

4 Τοβερῇ ννᾷ5 ἃ ἴδῖῃεγ ἴο (ἢς Ῥηδγδοῦ (Οεη. 458), που ρἢ Ὀυϊ ἃ γουηρ πηδῃ, 

ἐ (οττγυρίίοη οὗ ἴῃς ἰεχὶ ἰ5 τοςορπίζεα Ὀγ διυα,, Βς., ἃ]. 

1 Νοῖς ἴῃς αἰϊεπιρὶ οἱ ΦΜ ἰο τεϊίενς ἰμἰ5 ἀϊβησα! ν Ὁγ ἱγαπβροϑί οι, 
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ΧΥΤΙΙ. 1- 7. Τιο Ῥαπίΐοα βοπὰ οαυῦ 8} δχριοσίηβ ΡΑΙΊΥ, ΜῈ0 
Βα} αἱ ΜΠΟΔΙ 5 Ὑἱ]]ὰρὸ πὰ ΘΟΠ8Ό1Ὁ Εἷ8 ΟΥ80]9. --- 7, “ἦστε 44)», 
δ’. 5εὲ ου τ; εὐἀϊϊοτίαὶ] σοτησηθηΐς οἡ ἴῃ6 ἱσταρυ]ασι 165 τγοϊαϊθὰ 
ἴῃ 16 ῥγέσδαϊηρ νεῖβε8. [76γοπλῈ ἜἸτΟΠΘΟυΒ}Υ Ἰοἰηεα τῃ6 ψοσάβ ἴὸ 
τῆς (ο]]ονίηρ : 2.4 αἰσόμς ἐἠἕς πο ὁγαΐ γέχ ἐμ 7Ζεγασί, εὐ γίδως απ 
φυαεγεδαΐ ῥοτοέσείομόσι οἰδὲ, διο., ἀπ τνγᾶ5 Ππδῖατα! ν (ΟἸ]οννεὰ ἴῃ τη 6 

ἀϊνϊδίοη οὗ ἴῃς οἰαρίθτβ ψῃϊο νγα5 ἰηϊσοάυσσα ἴῃ τ[Π6 1,411 Β10]6 

ἴῃ τῆς 121} σεηΐυτγ, δηὰ ἔτοτι ἰϊ ἰπῖο ἴῃ ρηηιεὰ Ηθῦσεν ΒΙΌ]6." --- 
“πώ ἐπὶ ϑιοσς ἀ(α)ς Τλε ἐγτδε 97 “6 2αρήΐες τας τεεξίηρ 70» πο ἃ 

ἐγγ τοῦ} το τε 5] σηπαὶ ἰδ ἰπβεσῖεα ὉΥ ἴῃς εὐϊῖοτ ἴο τϑρϑίῃ ἢϊβ οοῃ- 
ποχίοη δἷϊεσ ἴῃς ἱπισοἀυοιίοη οἵ ν.}5, Ζ72»γγἼ207}. ῬΤΟΡΕΙΙ͂Υ εβίδϊε, 

Βετεαϊίδσυ ροβϑθβϑίοη ἴῃ πη. Τῆς [Ὁ] ηρ; ΒεμίἙΏςΕ, 85 ἰΐ ΞΔ 45, 
τηυδὶ Ὀς ἰταηϑίαϊοα : ΕῸΓ ἴδετε δά ποῖ (αἰΐδη ἴο ἱΐ, Ὁρ ἴο [ῃαὶ 
τἰπιθ, ἀιιοηρ ἴῃ {πΠ065 οὗ [βγδεὶ [δηγιῃϊηρ] 45 ἃ ροββϑεϑδίοθῃ. ΓΠ6 
νεΓῸ δᾶ5 πο 5υδ)εςῖ, ([ῃς οοηβίπιοιίοη 15 παγῇ, ἴΠ6 ῬῃΓΑβΘΟΪ δ. 

ϑιυρροβίβ ἃ Ἰἰδίοῦ μδηά, δηὰ ροβϑβι ΟΪγ ἴῃς ψῇοϊβ οἴδυβα 15. ἃ οογζεοῖ 

εἰοβ5 ἴο [ῃ6 ργεοδάϊηρ. 866 οπῖ. ποῖβ, 

1. τὴ 029] οἵ, Ὀϊ. τοῦ 297. [ἡ ἴῃε ρψεπεδ)ορίςαὶ 5γβίεπι, θη ἀπά Ναρδίαὶ! 

ἔοττῃ ἃ βϑυδοτάϊπαίε στοὺρ (ΒΙ]Π4}}} οὔ τη Κδοδεὶ {0 65, ἀπὰ τε ἴπ 5 οοππεοῖεά, 
τπουρῇ ποῖ οἡ ἀπ Ἔα] ἰοοϊϊηρ, νἱϊῃ Ἰοβερἢ δηὰ Βεη)απιῖὶπ, Τῆς Παπίϊεβ ἢτϑὶ 

αἰϊεπηρίεα ἴο 65.815} “μετηβεῖνεβ οὐ ἴῃς 5. οἵ Ϊοβερῇ, Ὀυΐ γνεσε ργενεηϊεὰ 
ΒΥ ἴῃς παῖνε Απιοσίϊε ρορυϊαϊίοῃ ἔτοπι ψαϊηίπς οἵ πιαϊπιαἰπίηρ ἃ μο]ὰ ἱπ με 
τοδυϊτἰπις ῥ᾽ δίῃ, δμὰ σγετα ρυβῃεὰ Ὀδοῖ ἱπίο ἴῃ6 ἢ}}}5 ἴῃ ἴῃς δῃηρὶς Ὀεΐνγεεπ 
Ἐρδβγαῖπι ἀπά [υάδῃ (7]υἀ. 188). Α58. παιταϊοὰ ἱπ ἴῃς ἌἽμαρίεσ Ὀείογε υ8, δῃὰ 

ταοσε ὈτγὶεΎ ἴῃ 7οβ. 1997 (οἴ. 65), ἴῃς ρτεαῖεσ ρατὶ οἵ ἴῃς γῖρε πιϊρταϊεά ἴο ἴμε 
εχίγεπις ποῖ, ψἤετε ἴμεν ει εὰ αἱ ἴῃς βουγοθβ οὗ ἴῃς Τογάδῃ. Νοῖν- 

βιδηάϊηρ ἴῃς οεπβυβ, Νυ. 139 2648, γν] ἢ ρῖνεβ Ὠδη ονεσ όο,οοο Πρ πη πιεῃ, 

ἴδε τὐὴδε νγᾶβ ἀρραγεῃί]ν δἰννᾶγβ ἃ 3Ππ|8}} οθε. Βιυΐ οπε 50ῃ (οἶδῃ) οἵ Πδπ ἰ5 

παιηεὰ ἰπ ἴμε βεηεαιορίεβ (οὐτῃ Οςη. 4638, πγοῦ Νὰ. 2642). Ιπ 70. Πγδπ ἰϊ5ε} 
15 οδ]οὰ ἃ οἴδῃ (πποΦῸ, ν.2 11.19 οὐ, 1.232), Ῥεῦπαρϑ πιογε δοσυγαῖεϊν ἴδῃ ἃ {τἴ})6 
(9239); { ἴδε 5ϊχ δΒβυπάτεα Πρδιϊηρ πιεπ 0 τιϊρταίεὰ βεεῖὶ ἴὸ πᾶνε Ὀδεῃ ἴῃς 

τηδῆοῦ ρατὶ οἵ ἴῃς τρ6. [π ἴῃς ϑοὴρ οἱ Πεθογαὰ ἤδη ἰ5 τεργοδομεὰ ἔοσ 
βἰδπαϊπρ δἱοοῦ ἔτοπι ἴῃς παίϊομδὶ οδυβε (57). Τῆε τερυϊδιίοη οἵ ἴῃς Παηϊϊεβ 
ἴον θοϊάπεβϑ, ἀουι}ε55 ἀἰβρίαγεά 'π ἔογαγβ πὰ αἰΐδοκβ ου σαγανδῃβ γαῖπεσ ἴδῃ 

ἴῃ ννᾶσ, ἰβ οεἰευταϊςὰ ἴῃ Οεη. 491618 Ὁ, 323, Ιῃ τὴς Ἰαῖες Ὠἰδβίοτυ οἵ 15γδαεὶ 
Ῥδῃ ρἰδυβ πὸ ραγῖ. [ἴ ἀρρεδζβ ἰπ ἴῃς το ]β, 1 (ἢν. 1.286 2733, δαὶ 15 πιϊϑδίηρ ἱπ 
τὰς ρεπεδιορίεβ, ᾿ Οἢσ. 2-12, δηὰ ἴῃ ἴῃς Ν.Τ. Αροζδῖγρϑβε, γὅ:7. ---- ὖν πῦρ) κὸ 

4΄858εε “Τῆς Νυϊξαῖε Ομαρίοιβ δῃὰ Νυπιρεσεὰ νεῖϑεβ ἰῃ ἴῃς εῦτεν ΒίΌ]ς," 
7.82. χιϊ. 1803, Ρ. 73-78. 

1 8ες ΕΠ. ]εβαία οὐ υ.19, 
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«ο΄. ΠΩΣ] οἱ, ΕΖ. 47} Να, 3453 2663; ἰτδυσι νεῖν ἘΣ. 4723 4ςὶ ἐξρ. 706. 1.35 23,.5 
Τῆς Ξυδ]εςὶ οτ οδ)εςῖ ἴῃ 41] [μεξε ςδβες ἰς [με ἰδπὰ οἵ ὑδῆδδη οἵ ἰϊξ ἱπμδθιιδηῖς; 
διαά, νου] ΘΌΡΡΙΥ Πετε γκπ. 

2. Τῆς τεάἀυπάδηςοϊεβ οἵ ἴῃς νεῖϑεὲ γε ἀυς ἴο ἴῃς υπίοη οὗ ἵπνο 

αἰοβεῖν ράγα]]ε] δὸσουηῖβΊΌ. Οπε οἵ ἴπεϑε ϑεετβ ἴο πανε τοϊὰ τῃ8 
βἴοιῃ βοπιενῃδίὶ ἃ5 (οἱϊονγβ : Τὴ6 Πδηϊῖαβ βεπὶ ἤνε τηδη οἵ ἴπεῖγ 
οἶδ ἔτοπι Ζογαῃβ ἀπά Ἐβῃίδοὶ, ἴο 5ΡῪ ουὖἱ ἴῃ6 ἰαπά. Απά {πεῪ 
οᾶτῃε ἴο ἴΠε ΗἸ»ἢΪδπά5 οἵ ΕΡἤγαϊπι δπὰ μα]ιεὰ τπετε ἔοσ ἰῃς πἰρῆϊ. 
Τῆς οἴπεγ πᾶν Ὀδ τεσοηϑβίγιοϊεά : ΤΉΕΥ 5επηξ δ0]ε πηεῃ, γεργεβθηῖ- 

πᾳ ἴῃε σψῇο]ε {π|ςε, ἀηὰ 5414 το ἴῃεπι, 6ο ἐχρίογε τς ἰδηά. ---- Οὗ 
ἠλεί»γ εἰαπ] ν.} εἴ, τ4ὖ στὰ τῃε ποῖς ἵπεγε, 177. ΤΉΘ πογὰ πιᾶγ, 
Βονενοσ, θῈ Ῥγοπουηοδα 85 ἃ ρίυγαὶ, 97 δεῖ» τευεγαί εἰαης,,; 5668 

εὐϊςα! ποῖθ. ΤῊδ ράγα]ϊεὶ ἴῃ ἴῃς βεοοηά βουτος ἴ5, ολ “δεῖν νατὶ- 

οὐβ ὀγαμελες (Ἰἰϊ. ἐχέγεν ε5), οὐἱ οὗἁ 411} ραγῖβ οἵ ἴῃς {δε ; ςἕ. 

4 Κι. 1251.) Κὶ τη. -- εν οὗ αέῥ} ἴῃς πογὰ 15 βοπιεῖίπι65 
υϑεὰ οἵ ρΡεγβοηδὶ 4υδ 165, σουγαρθ, Ῥγοινεββ, 5Κ|}}, νἱγῖιθ, βοπηδ- 

{ἰπ|68 οὗἩ ῥτορεγίυ ; οἴ τ 8. οἱ 1453 ἄζο. ; 566 οτῖϊ. ποῖδ. --- Ζογαλ 

απά Φελίαο!] ἴῃς βθαῖβ οἵ ἴῃς Πδηῃϊῖθβ ἰη ἴἢ6 βίου οἵ ϑαπίβοῃ ; 
866 οὐ 1.3ἦὖ 165, δηά ἀϑονε, Ρ. 372. --- 70 σἦν ομἕ τὴς ἐαπ4 ν᾿", 
τῆ6 νετῦ, αεη. 425. 1.16 Νὰ, 213]0ς5. 6535. γ3 δχς. --- Α πα 1 ἐχῤίογε 
11] 5εὲὲ {πε πεχὶ οἰδυβε; ἴῃ6 ἴνο νϑγὺβ ἅγα οἰ τὶν σουρ!εά ἴῃ 
2 8. το --- “πα δεν αν ἐ 26 “πΠπΙρλίαπας 97 Ἐῤλγαΐνι, Το 
Μίραλ'ς λονῖς, ἀπά ἀαϊεα ἑλεγε 70» τε πίρὰ 2} 115 ἢδ5 ἃ σογιρί δῖα 
ῬάΓΆ}16] ἴῃ τῃε (ο]]οννίηρ νεῖβα. ---- 3. ας ζὰδν τυέρε ἐπὶ “δσ πείσλδοιγ- 

λοσά οΓ Ἡδτεαλ᾽ς ἀονῖο, ἐἦδν γεεορη χε {46 τυοΐές οΥ “ὴλε γομπρ Ζευΐίε, 
φρα ἱμεγηφα σοί ἦς ἐμέο νγ} τὰς γουηρ [να θεϊοηρβ ἴο ἴπ6 βεοοῃάᾶ 

νεογϑίοη οἵ ἴῃ ϑίογυ ἰῃ Ἵἢ. 17; 566 ἀῦονε, Ὁ. 36) 1. [Ι͂ἢ ψῇῆδῖ ΨΑ 

1π6 ν τεοορηϊζεά ἢΐ5 νοῖςε (1 8. 267) νγεὲ γε ποῖ ἰο]ὰ ; πιοϑὶ ἰπῖεγ- 
Ρτείετϑ τ ηκ οὗ βότῃςβ ρεου ατγιτες οἵ ἀϊαϊεοὶ βυσῇ 45 Ὀεϊγαγεα (ἴῃς 
ἘΡἨτγαίγηϊϊεβ (125), νη ϊοῃ βῃονθα ταὶ ἢς ψγὰ5 ἃ βου Πασηοτ ἀπά 
ποῖ ἃ ηδῖϊνε οἵ Μι. ΕΡὨτγαὶπι. Οἰμεῖβ ἱτηδρίης τῃδὶ {πεν Πδατγά 
Πἰπι σϑοϊ ρ ΡΓΑΥΕΙΒ ΟΥ ἩγΓΏΏ5, ἔτοπὶ τυ ίοἢ ἴΠδγ Κηον τἴῃδὶ Ὧδ νγᾶ5 
ἃ Ἰνῖϊε ; Σ νὰ 5ῃουϊὰ ἴδ πᾶνε ἴο υπάετβϑίδηα {πεὶγ αυσϑιίοῃ, 

Ῥλαΐ αγέ δος ἀρίηρ ἴηι τς φίαες 7 ἴο Ὅξ τγΈγΕἶν τη 6 Ἔχργθϑϑίοῃ 

οὗἩἉ {πεῖγ βυγρτίϑε ἴμδὶ ἃ 1,ενῖα ννὰ5 ργϑοιβίηρ ἢ 5 οδ! Πρ δἵ ἃ ρίδοα 

Φ Ἐὸγτ οΟἴπεῖ Ἔχαπρὶεβ 566 Ὦτιυϑ., ἐμ ἦσε, 
16 Τ{γτὰ, Ὀτυβ., ἸΗ Μίοδ,, διυά,, αἱ, 1 Αὔατρ., ΒΕ, 
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ΨἤεΓα ΤΠΈΓα γὰ5 ΠῸ ΡΌΌ]Πς ἰδ ρ]6 οὐ (τεαθηϊοα ΠΟΙ ρἷδοθ. Τῆς 
τηοϑὲ πδίυταὶ ἐχρίδπαίίοη οἵ ἴπ6 νοσὰβ 15, αὶ τῇς Παηὶϊεβ ἢδὰ 
ἰοστηεσῖν Κπονῃ ἴΠ6 γουηρ τηδῃ ; δηά ἰΐ ἰβ ὈΥ ὯῸ πλδᾶῃβ ἱΏρΟβ- 

ϑ0]6 (παῖ ἴῃς δυΐῃοι οὐ (5 νϑιβίοῃ οὗ ἴῃ6 βίοι τηδδηΐ ἴο ὃῈ 

50 υῃάετοίοοά. Ηε ἄοαβ ποῖ [6}] ὺ5 ψἤσγε ἴῃ6 γουηρ υἀδεδῃ 
1μονίτϊε᾽5 ἰοσιηεσ ἤοῖὴς ννᾶ5; Ἐ δηὰ πᾶ ἤᾶνα ἱπιαρίπθα Ὠΐπη 85 
Ἰϊνίπρ πϑᾶγ ἴῃς Παηϊΐε βειεπηεηῖβ (οἴ. 155) .7 --- γάο ὀγοωρλ 
2λεε ἀΐάον, σπά τυλαέ αγί ζάοι ἐρίτιρ λεγε, απαᾶ τυλαΐ ἐς τὰν ὀμδέμεες 

ἀδγε 7] τῇς τα ρ!οδιίοι οἵ υσδιίοηβ, οὗ ἢ ϊοἢ τἢ 6 Δϑὲ ἵννο ἅσε 
δἰπγοϑβί Ἔχδοῖὶν ρδγδὶ]εὶ, ἰα θεϑὶ Ἔχρίαἰηθα 85 ἴῃς σϑϑυὶ οὗ 1ῃ6 υηΐοῃ 
οὗ ἴνο βουϊοθβ. Τὴξ ἤχβθι ἴνο οἰδιβθβ τηυδὲ Ὀ6 ἰάθη ἰορεῖμεσ, 

Δ ΠΊΔΥ ΜΙ] δότε ΡγΟὈΔὈΙ]ΠΥ θὲ βου ροα ἴο ἴπ6 βεοοπά οἵ ἴπ6 

το δοσουηΐϑ. ἢ --- 4, Οἷἶνεβ ἴῃς ῥτίεϑι᾽β Δῆβννεσ ἔγοτῃ Ὀοιἢ βουγοθβ. 

- Τάμς απα “ο δ7ίεαλ ἀκσς ἀἴρτις 10 πις] ἃ5 ὰ5 Ὀθθὴ σεϊδιεὰ αἀῦονε 
(1η}}1). τῷ }λὲ ἀϊγεά γιό απά 7 ὀέεαηιό ᾿ΐς φγίθε 7} τη} 1 
δ, θΘ. Τῇεν δὰ τῃ6 ῥσίδδὲ σοηβυ [ῃς οτγδοὶα ἴοσ τἢδπι, ἴο Κπονν 

νῃοίῃοσ {Πα ὶσ οχρθάϊοη νν}}} θ6 βυσσαβϑία!. Τὴ σοπϑυϊϊαιίοη οὗ 

τῆς οτδοὶθα τη ᾶνα Πδὰ ἃ ρἷδος ἱῃ ῬοΪΠ Ὠδγγαῖῖνοϑ ; ν.δ δ, Ποψψενοσ, 

βθεῖ ἴο ὈῈ Ποτηορέπεουβ, Δηα ἴο Ῥεϊοπρ ἴο ἴῃς ἤτβι νετβίοη οἵ (ἢ 6 
βίοσυ (ἴῃς 2γίδεί, ν.53). ὶ --- Πιφμίγε 97 σοα] τὶ, οἴ, τ 5. 235 "5 
40ΐ 1415 1 Καὶ, 2,5 ἄς. Ὄροῃ βυςἢ ἃ αιεβιίίοη ἴῃ6 Ψ}}} οἵ σοά 
γΔ5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἀϑοεγίδηθα ὈΥ ἴῃς υ86 οἵ ἴπε ἰοῖ ἰῇ βοπλδ [Όστὴ ; 566 

Ἐβρεοία!]ν τ 8. 14 7. οὗ. ---Θ. ΤῊΣ τεβροῆβα ἰ5 ἑδνουσαῦῖα ; [ῃ6 
εχρεαϊθοη 15 υπάεγ ἴῃ6 εγε οἵ Ὑδῆνεῃ ; ἢξ 5665 πὰ ἴακεβ σορῃΐϊ- 
Ζᾶπος οἵ 11. Τἤετγα ἰβ ἢῸ ρτουηά ἴοσ τερδγάϊηρ ἴῃς ρῆγαβε 45 ἃΠ 
ΘΧΔΙΊΡ]6 οὗ ογδουΐϊδγ δηλ οἰ ρυ ιν  --- 7. ΤῊΘ ῥδγῖγ ὑγοσεβθάβ οἡ ἰΐ5 

ΜΑΥ, δπὰ βπάβ ἴῃ 1,415} ἃ ρἷδος ῆοβε Ὀγοδὰ δηὰ ἔεγι]α ἤεὰ 8 

Ἔχοῖῖς {πεῖς οὐρά γ, ψ Ὦ}6 115 ἰβοϊδῖεα ϑἰτυδιοη δηὰ ἴῃ 6 ἀπϑι5- 
ΡῬεοηρ βϑουσν οὗ [15 ᾿πΠΠΔὈΙἰΔηῖ5 ῬΤΟΓ δα ἴο πηᾶκα ἰξ Δῃ ΘΚ 
σοηαααβί. --- Ζαΐ Ἢ] οὐ Ζέρλόρι (705. 195), υπᾶάδσ τῃε Ἰαΐεσ πᾶπιθ, 

Όδη (ν.3), οἴἴϊεῃ τηεπεοηδα ἰπ τῇς ΟΟΤ. ἃ5 ἴῃς τηοϑὲ πουϊῃοτῃ 

4 ὅεαοῃ 177. 
ον Βείλδελφνι οὐ )μάαλ, τηῖ͵ ἰ5 ἀετὶνεα ἔγοπι ἴῃ 6 ραγα!]εὶ παγτγαίίνε, απ πΊΑῪ 

ῬοϑϑίὈΪγ ἢᾶνε βυρρίδηϊεὰ ἃ σοῃῆϊοιϊπρ 5ἰαϊεπηεηΐ δοουΐ ἴῃς γουηρ [εν τε 5 Ὠοπς. 

Τ Αβϑυπιίηρ ἴπδι ἴῃς ἢγϑι Πα]έγνεγβε 15 σογγθοῖὶν ἱπίεγργεῖςα αθονα. 

8 Βιι.. ἀβογίδεϑ ν.δ. ὅδ (ὸ ἴῃς ἢγβί Ξοῦγοε ; ν δ τὸ ἴῃς οἴπετ. 

[ ὕτήπι ἀπά Ὑπυπιπιίπι: Ψνε., 78.5., Ρ. ο3 1; Ὠτ,, 73.5., Ρ. 89; 566 αἷἰδὸ αῦονυς 

ΟἹ 1γὅ. 
4 5.ἢπι., ΤΗ Μίοδ.; αραϊηϑὶ (Ὠἰς νίενν, διά, 
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βε.δπγθηῖ οὐὗὨἨ βγδοῖ," τδβ ποῖ (Δ ἔσο ἴῃς Τοῦδηοη δηᾶ τδ6 

βοῦτοαϑβ οὗ ἴῃς Ἰογάδη. 7 Ασοοτγάϊηρ ἴο Εὐβεῦϊι5 1ξ τνᾶ5 ἴουγ τῖ]6 5 
ἀϊδίδπι ἔτοθ Ῥαηθαβ (Βδηϊ85) οἡ ἴῃ τοδά ἴο Τγτε Σ ὙΤἼδ Πᾶπια 

5 ῥσεβεσνεὰ ἰῃ τῃ6 τηοάδγῃ ΤΕ ῖῖ 6]- Οδάϊ, ὃ ἃ ἴατρεὲ τωουηά αἱ 1658 
τῇδη δὴ πουτγ᾽β ἀϊδίδηςς ἔτοτῃ Βδηΐᾶς, δ ἴῃς ἴοοϊ οἵ ψῃϊοῆ ἃγὸ ἵννο 

στοαὶ βρηπρβ Ὡς ἢ δε ἴῃς πηοϑὲ οορίουβ οὗ ἴῃς βουζοοθβ οὗ ἴῃς 
]οτάδη. ῇ ὅϑδνθσαὶ δποίθηϊ ᾿τὶϊοσβ οοηῆιβα Ὀδη ψ] ἢ τῆς πεὶρῃ- 
Ῥουπηρ Ραηδαβ, Ἱ δηά ἰἢϊ5 ἰἀεπεβοδίίοη πᾶ5 σε! ἰουηὰ ἃ 

ἀείεπάοσ ἴῃ 6. Α. δ..." " --- Ἰὴ τῆς [Ο]]οσίηρ οἰαυδθ5 ἴῃ 6 υπίοῃ 
οὔ ἴλ6 ὕνο παγγδίϊνεβ 85 οσοδϑίοηδα ποΐ ΟὨ]ΪΥ τερειϊτίοπ Ὀυῖ ρτάτα- 
τηδῖίςαὶ ἀϊδοοσά. Οπε οὗ ἴῃς δοσουηῖβ βθεῖηβ ἴὸ ἤανε τεδὰ : ΓΠΕΥ 

ἰουπὰ ἴῃ6 Ρεορὶς ψνῆο μέσα ἴῃ ἴδ υπαϊδιαγθεά δηᾶ βεουγε; ἴῃ 6 
οΟἴμεγ: ΤἼΕΥ ουπά τῆς εἰν ἀνε] Ἰηρ ἴῃ βεουτν, δία [ἴῃς ΤΔΠΏΘΓ 

οἵ ἴῇε Ῥῃοεπίοἰδῃ5 (4ῃ ἀηνγα! κα ἰγδάϊηρ ἔοἾΚ). Τῆς σοπιϊηυδίίοι 

οἵ 186 ἰουπιοῦ ἰβ ργο δ Ϊγ : 41π4 ὅλόν τυέρό γεριοίς γον τὼ 6 λσοε- 

πίσσης, ἀπά ἀαά ποίλίηρ ἰο ἀο τοί ἀπν σπθ ἐἰδο] τοδὴγ Οτεεὶς 

πηδΔΏ ΞΟ ΠΡί5 γοδα Πογα, [7 ποιῃίηρ ἴο ἀο ν ἢ δνηΐα, τ μ]οἢ 18 ῥτα- 

(οττεὰ Ὁγ Βυάάε. 1,415} ἰὰῪ ἴῃ τῇς νδ]]δῪ Ὀεϊοηρὶπρ ἴο Βεῖῃ- τοῦ 

(ν.3), νῆϊοῦ νγὰ5 ἰῃ Πανα᾽5 {ἰπ|Ὲὰ ἃ Ρε Υ Αταπιάθδη Κίπράομι 

(2 8. τοῦ ; ἴδε Αταπηδθδῃβ οὔ Μαδοῆδῃ (ἐδ., α (ἢσ. 195) ψεσα 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ 4150 πείρῃθρουτβ, οἷ. ΑΡεὶ (πηεδάον οἵ) Βεῖῃ- τ δδοῆδῇ. ἢΣ 

Τῆς τεδαΐϊηρ ϑγτῖα (γα) ἰ5 ᾿πεσείογε ποῖ ἰῃΈΠ 51 Δ }}γ ἱπιρσοθα- 
δε; Ὀυϊ τῇς Ηεῦτεν ἰοχὶ ρῖνεβ ἃ ῬεγίεςιΥ ροοά 5εῆβθ, δηὰ (ἢς 
δχίεσγηδὶ δἰϊεϑίδιίοη οὗ σγαρε 15 ἴοο 5! ρῃΐ ἴο νοὶ ρῃ δραΐηβὶ ἃ, Τῆς 

ἱπίογνεηΐηρ οἰαυβθ5 σὲ ὑπὶηϊο] Ὁ ]6. Τῆς ἰτδηβιδίίοη ἴῃ ἘΝ. 

“ΈΟΓΣ ἴΠδσα νγὰ5 πο ἴῃ {Π6 ἰαη, ροββεβϑϑίηρ δυιιῃοσι, τῃαὶ ταὶρῃς 
Ῥυΐ τμεπὶ ἴο βῇαπιθ ἰπ δηγίῃὶηρ,᾽ ὃ ὁ οδηποὶ ὃε ἐχίοτγίθα ἔτοηλ ἴῃ 6 

4 “Ἑτοπὶ Ὠδη ἴο Βεεσϑῆ θα" (201) ἰ5 ἃ 5ἰδηΐπρ ρῆγαβε ἔογ ἴῃς ψῃοὶς Ἰεηρίῃ οὗ 

Ῥαϊεϑιίπα. Ὁ ΕἸ. 705., απ. ν. 3,1 ᾧ 178, οὗ, νἱϊ, 8,4 ᾧ 226. 
1 0.53, χ755} 2495, οἵ. ]ετοπιε, “ὁ. 1361}. 
ᾧ Τῆε Ατγαδὶς οαῴε, κε [ῃ6 Ἡδεῦτεν Φη, ταθϑῃ5 ἡμαῖρε. 
|| ὅ8εὲε Τῃοπιβου, δὲδέ, ϑδςγα, 1846, Ρ. τοῦ ἢϊ.; ΒοΡ., 8.13. ἰΐ, ῥ. 439, ἰϊϊ. Ρ. 39ο- 

393; Ουέτη, σα έε, ἰϊ. Ῥ. 338 Η(.; 5. 9,1}. Μεριοῖν:, ἱ. Ὁ. 130 Ηἷ.; Βδἀδ,, Ρ. ,ός ξ 5:6 
8150 1.5 ϑίγαηρε, δαδετέίμς μπφν ἀς Μοείενις, Ὁ. 418 ἴ, 

4 80, ἐς. Τῆι, ; 5Ξες Βεϊαηά, Δα αετέίπα, Ρ. οτ8 ἴ.; ὙΠοπίβοι, ἀι. 
56. »“η5ΐ, Οεορν., Ὁ. 473, 480 ἴ, ϑυἢ ἀγρυεβ (πα Ῥαηδα5 ννᾶ5 ἃ ρῖαος οἵ τηυοῖ 

Ετεαῖετ Ξίγεηρίη ἴἤδη Τοὶ! εἰ- Οἷα ϊ, οοπιπιδηΐπρ ἴῃς επίγαποε ἴο ἴῃς νδ]ϊεν; δηὰ 
ἴδιαι νυν πουϊ τμε ροββεββίοῃ οἵ Ῥαπεᾶϑβ ἰΐ ννου]ὰ Ὀς ἱπιροβϑίθ]ε ἴο Ποϊά Τεὶ] εἰ-Οδᾳϊ. 

Ἐ Βυϊ ποῖ ἰῃ ἴῃς οοττεβροπαϊηρ ρᾶβϑᾶρε, ν.328; 566 οτίϊ, ῃοΐβ. 
Ὦ 458. 2014 16.18. ὑῤ Βἰπιαγὶγ ΚΙ,, ϑομπι,, ΟἸεσ,, (α55., αἱ. τῶυ, 
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Ηδῦτεν ἰοχὶ ἢ ἃ ταῖς, ἀπά 15 Ποῆβοηβα ἤθη ἄομθ. Βογίῃοδαιυ 

σνου]α δτηθηά, ἴῃ σΟὨΙΟΥμΑ Ὑ ἢ ν.Ὁ, “λεγε ἐς πο ἐσεᾷξ 97) αηπγνίῤέασ 
ἐπ τε ἑαπαά," δηὰ 5ιγῖκε οὐδ ἴῃ6 νο [ΟἹ] ονίηρ ψγοσάβ, νη ϊοἢ ἢα 

τοηάοτβ, 2οϑοεοείηρ τὐυέα δ, 45 ἃ 8ῖοββ. Εοσ ἃ ἀἰβεγεηὶ οοη)εοίατα, 
566 οτἶϊ. ποῖα. 

2. ὈΠΠΒΦΌ5] ΦΕΈ ΞΕ εἰπρ.; Ὀεῖῖεν ρεσθαρβ Ὀγσποθθο, ρίας. Ε΄. --- ὈΓΙΣΡῸ] 
εἰβδινῃεῖς, ἴῃ ἃ δἰ πιῖ]ασ υ86, ΟἿΪΥ ἴῃ ἴῃς ῬΏγδβε, ὉΡ ΠΊΣΡΌ; ἢ δες ἴῃς ραββαροβ 

εἰϊεά ἴῃ [δε ἴεχῖ, δπὰ οἱ. ΕΖ. 332 σδη. 472. --- σι 22] 2 5. 27 1328 ᾿ς. 318, 
1 5. 1817.2 5..1η}0 ἃς.; δ'π ΦῸν 7αἀ, 329, ῥ] υτ. 204. 46, νη 2) 613 11], ποῦν 
ΥΝ ΓΝ] 866 δἷ5ο ΠὨϊ. 138 [ἴ0β8. 211 5. 264 2 5. 15}0; Βυ. (Κέομ, με. 5α»η.ν Ὁ. 145) 
ποῖε5 [παῖ ἴῃς ννοτά 15 ἰουπὰ πηοβὶ ἐγεαυθηίυ ἴῃ ΕἸ, ἴο νυ ῃϊσ ἢ δουτος ἣς ἰ5 ἀΪ5- 

Ῥοβεὰ ἴο αἰἰγραϊς [ἢ5 νεγβίοῃ οἵ ουζ βίου. --- ὃ. 2) Γ2 ὉΡ 505} οἡ ἴδε 

ςοπϑίγυοϊίοη 5εῈ ὁπ 1514. ---, 715) "]5} 2 5. 1135. Κὶ, 145δ᾽; οἴ, ΓΝΙΣΥ ΓΝΙ͂Σ 
2 5. 1518, πἰ 5 ποῖ Βετε ἔεπι. (δροςοραίίοι οὗ Ν᾿ 85 ἰπ ΜΗ.); ζ ψετε (δε 

ἴνο ρβεπάετβ ρυΐ 5146 ὉΥ 5[άε, [ῃ 6 ἐεπηϊπῖπε ννου]ὰ ποῖ 5ἰδπὰ ἤτβί; ἴξ 18 ργο δ᾽] 
ΟἿΪΥ ἃ ς456 οἵ «55: πη]δϊΐοη (Εν. ὃ τος ὁ). ---δ. υϑνι τον τ] ΞῈ ριοπουποοβ 

ἀτδηϑἰἰνεὶγ (ΗἸΡΒ.), Ὀυΐ {{Ὑυ 15 ϑυδ]εςῖ, ννγε τεχυῖτε ἴῃς Καὶ, πῦσ πὶ (76τ. 121); 

᾿ς πγυδὶ εἰπεῖ Ῥγοπουπος ἴδυ5 (1Π8ἴ νγεὲ πιὰ Κπονν νῃεῖπαν οὺζ εχρεάϊ πίοι 

Ὑ}}} βυοοεεά; 50 ΦΘΒΝΑΙΒΜ 5) οἵ επῃεπά, πλοχ (Ν Βεῖῃ ον μὲ ν»}}} γίνε βυςοοβδ 

ἴο οὐυζ ἐχρεαϊτίοη; ΘΕῸ αἱ. 8. οἴ, Οεη. 2442). ΤῊς ἔοτγπιετ δἱϊεγηαῖῖνε ἰ5 ἴῃ 6 
πῖογε ῥγουϑοϊε (53.). --- 6. οὐοφῦ 95] Εχ. 4181 5. 117 2042. 2 Κι ς!}9 ἃς. --- 
ΤΝ Π2)] οἵ, Ῥτον. 521 ΕΖ. 147, ---Ἴ. ΠΡ, Ἰοςαῖῖνε οὗ τὐνὸ ν.}4. 7.9. Τῃ 05. 1097 
ἴῃς πᾶπὶς ἔν ίος οσουτβ ἴῃ ἴΒς ἔοττι Γ , ννε. (ὃ: ξεμπίδμς εἰ μασι. ἡμαῖν 
Ῥ.- 37) νουϊά ῥτοβουπος “ξεάανε, ον, δος ἴῃ6 δπδίορυ οἵ ὉΠ ἴτοπὶ 9}. 
Αποῖβον φῦ οἵ πφὴν ἰπ Βεπ)απιίη, 5. 103); οἵ, Ῥαϊεῖ θεπ [οἴβῃ, 1 5. 255,.-- 
πρϑὉ 3 ἴῃς Ρίορ. σαπηοῖ ἀρτεε υν ἢ ὉΣ (οἴ. γι230 δηδ' ἱπηπιεαϊαίεῖν θεῖον) ; ἢ 
πείνας οαπ ἴΐ ἃςτες νυ ἴῃς δυβῖ, ἴῃ 303 (νἱδεταπίχας Ῥορυΐυπ;, αυὶ ἴῃ πιεάϊο 

εὐυ5, Βαδ ταπιὶ5. λυχῖα πιογεῖ Ζιάοπίοταπι βεουγο, αυϊεῖαπιὶ εἴ σοπβάςηϊεπι; 
85. ἢπι.), ἸΗ ΜΊςΝ., Βε., Κοογάα, ὃ 458; δπὰ ὌἼνεὴ ἴΐ ννε οου]ά δοςερὶ (Πϊ5 

εχρ᾽δπαιϊΐοη οἵ ἴδε σοπϑβίγυοίίοη, ἴῃς ἰδυϊοϊοσυ νου ταπιαὶπ (510 4.). ΤΣ 
ἔεπι. ΠΤ χοΐετβ ἴο ἴῃς εἰν, δηὰ ἱπ [15 οτἱρὶπαὶ σοπίεχϊ ννᾶ5 ργοῦ δον ῥτε- 
οεάἀεὰ ὈΥ 5οπι6Ὲ 800 ἢ τνοτὰβ 85, ὋΣ" ΓΝ ἸΝΥΘῪ, οἵ, δ σν; οὗ, [οτ. 331615. 4γ 

Ζερῆ. 218, (Ιεσ. ννου]ὰ εἐπιεπὰ 3ΦῸ" ἴο τεβίοτε {πε σοποοστά. ἢ ἴῃς ρῆγαβα 

ΓΣ" ΓΦ οἵ, 15. 478 Ζερῇ. 216; Ἰἰνίηρ σοπβάεηιγ, ψἱβουῖ ἀρρτεμεπβίοῃ; 
Βεῖε οὗ ἔαϊβε βεουσν, ἐεαγίηρ πὸ ἔος, ἰακίὶπρ πὸ ῥγεοδυϊΐοῃβ, 85 ἴῃ 81}. -- 

ὈΣΣ ὉΡΦῸ3)] ποῖ ὈΣπΣη; ἐπ Ῥῃοδηϊοίαπ ζαβὨίοη. ---- Γῦ3}) 58] ν.27, ἴογ ἴῃς 

Φ 90 α͵ς0 Βυ.; δ. εηάδανουτβ ἴο Ἔχίγδοϊ (ἢ ϊ5 βεῆβς ἔτοπι 48. 

Ἔ Νοῖ, ογ7 ἐφ: Ἰοιοετέ 97 ἐδε βεορίε, Ὀαὶ 977 αἱ τον ἐς οΥ βεοῤίε; 5εε ΚΙ. οἡ σ Κ. χαδὶ, 
7. 50, ἐγ ς., Βε., Ὀτίνεν ἰῃ 828., Βυἢ], ἀπά πιοϑί. 
ᾧ Ὑπεβε οοἀά. τεργεβεηῖ, ποῖ ἃ ἀϊδετγεηῖ γτεδαΐηρ, Ὀνὶ ἃ ἀἰδετεπὶ οοπειγαοϊίοη οὗ 

τῆς ατεεῖκ νει. 
[ ΚΙ. οἰϊε5 Εχ. 516 [γ΄ 86 85 ἰῃϑίδῃοεϑβ ἰῃ ννὩϊοἢ Ὁ, ἰ8 οοπδίγυςἀ ἃ5 ἔξπι., Ὀαὶ ἰῃ 

Ὀοἢ τῃε ἰεχὶ ἰ5 οἰεασὶγ αἱ ἔδυ, 
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(οσπιεν νετὺ 8ες 311, ---- ΥΝ2 ΣῪ Ὁ. 0) Ν}] δλδγδ τοῖς μ ον 9 ῥμέ ἑδδνε ἴο 
“ἄαν»ης (οΥ, ἴδ [6 τ) ἐπ αργίλέηρ, ἰ5. ΠΟΙ ἱγτείεναπὶ. Τῆς νετγβίομβ ρσὶνα 

ὯΟ Βεὶρ. Τῆς οοπ)εοΐυτε, ΥΝ2 ἼΞΘ ΝΌ3Ὁ 75}, ὁξδγε ἐς "0 ο)16 6 γεείγαἕνε (85) 

,)ᾷονε απγίλίμρ ἐπε τλς ἰακά, ἰανοῖνεβ ἴῃς Ἰεδϑὶ σῃδησε ἴῃ ἴῃε σοπβομδηῖ ἰοχῖ, 

Ῥαΐ 15 επείγεὶυ ἀπϑαρροτίεα." --- ἋΣ» 00.» ἴμεϑεὲ ννογὰβ ἂγε ἔνε πιογε ἀϊβουϊι 

ἴδῃ ἴμόοβε υυῖοἢ ρῥγεσεάς; ὍΣΡ' 8 ἰάκεῃ ὉΥ πιοβῖ ἴο πιοδὴ σιλογεν (1. 

«τεβίγαϊπϊ, σοοτοίομῃ ᾽), οἴ. ἴῃς νΌ. 1 5. 917 2 (ἢτ. 1410; 50 Αρυϊν., ΚΙ., 4]. πιὰ.; 

ὉΥ͂ οἰμετῖβ ἰΐ 5 τεπάεγεά, τυεσίζά, ἐγέατμγε ((6Ἶ.), ἴῃ βϑυρροτὶ οὗ ψῃϊς (δα 

ΚΑ 
Ατδῦ. χε ἃ τῆδῃ Ὀδοδηηα τς ἢ, σᾶπια ἴο ἢανα ἴῃ6 σοπιέυτί5 οὗ ἰδ ἰπ δθυῃ- 

ἄδηςς, 5 εἰϊεά (6ε5. 7ε5., διυά., ΒΕ.» 4].). [Ια ἰβ πιοῦς ργοῦδθϊε, ποινενοσ, 

τμαῖ ἴῃς νετῦ Ἰεὰ ἴΠε ἀποίεπὶ ἱγαπβίδίοτβ ἴο σιεβθβ {παὶ ἋΣ» νᾶ εαυϊνα]επί ἴο 
ἌΣΙΝ Τῆς ἰεχὶ ἀρρϑαῖβ ἴο Ὅς ἱπουγδῦϊν σοτγαρὶ; {πεῈ ννοτά8 ἅτε ἤδσαϊνγ ἃ 

εἴοββ (Βε., Βι.). τ 31ν Ὁ; πὸ ΡΝ Ἴ20} ἢ ΘΒΝ 8: ΘΆΡΒΟΜΟ κα ε καὶ λόγος 
οὐκ ἣν αὐτοῖς μετὰ Συρίας (Ὁ); 50 4͵50 ἰπ ἴῃς ἰοηρ δάάϊιίου ψῃῖςῃ ἴμε5ε 

ταδηυβοτρί5 πᾶνε ἴῃ ν.3, θυϊ ἴῃ ν.28 [ΠεῪ αἶϑο τεδὰ μετὰ ἀνθρώπου. Ἰῃη ὈΟΙᾺ ἴδε 

οἰὰ Ἡεῦτενν δἱρῃαρεῖ δπὰ ἴῃς βαυᾶῦε Ἵομαγασίεν Ἢ ἰβ 50 οἴϊεῃ πιίβίδικεπ ἔου ", 

δηά σἱές ὑεγεα, ἰῃδῖ δυο νατγίαιίοπβ πᾶνα ᾿ἰ{|Ὲὲ δυϊῃοτῦῖγ. ὙΠεῈ ννοτά5 ἕδνα 

Ὀεεη ἀἰβεγεπεγ υπάετβίοοα : ἴπεγ παὰ πο αὐδαμες (ΒΔ., Κὶ., δ. δπι., δ[υἀ.}, 

οἵ, ἴπεν δὰ πο εονέγουεν:γ, φμανγγεὶ ((Ἰ]6τ.). 

8-10. Τ|ο τοροτί οὗ [8:0 ΘΧΡΙΟΥΙῺ ῬΑΓΊΥ. --- ΤῊΣ 5ρίεϑ τείϊυση, 
8Δηα ὑτρα [ΠΕΙΓ {οϑιηθη ἴο 5εῖ ουξ δ οῇςδ δρδίηϑβί 1.4]5ἢ, ψῇοβα 
νῖὰς δηὰ {γι 16 Ἰδηά 5 [ΠΟΥ ῥγαΐβα ἴῃ ρονίηρ ἰδησιασε, ψῃ}]6 ΠΤῸπὶ 
115 ἰδοϊδίβα Ἰοσδίίοη δπὰ τῇς [4156 βθουτν οὗ 115 ρβορὶε ἴπεν δυριγ 

ΔῊ ΘΑΞΥ σΟηαιΕαβί. ---- Τῆς παγγαῖϊνα ἰ5 τεἀυπηάδηι δηά σοηξβιβεά, 
δηὰ 16 ἰαχὶ ποὶ ΠΟΙ ἴῃ ογάεσ. [Ιἢ ν.ῇ (5 ἢὰ5 ἃ Ἰοηρ δαἀάϊιίοη, 
ψὨ] ἢ, ἴῃ Ρατὶ δἵ Ἰεαβῖ, ἵηυ ὯὍ6 ψεηυηα. --- 8, 4ππά {ἀεῖν εἰαπσσιθη 

σαϊα το ἥλενι, λα! ἐφ γος... 2 τἰῇῆε. νογῸ 566πι5 ἴο ὃε ἰδοκίηρ ; 
1{ὰς τοχὶ 15 βδουηά, να τηϊρῇῃϊ γεϑίοσε, γέῤογύ, ναὶ ψογὰ ἀο γουὺ 

Ὁηηρς ὈδοκὴῪὶ Οηε οὔτῃς ατεεὶκς νογβίοηβ Ρρυϊβ ἴῃς νγοσγάβ ἱηῖο ἴῃ 6 
τηουτῇ οὗ ἴπ6 βρὶεβ: ὙΤὴα ἔνθ τἤδῃ οδπια ἴο ἴΠ6]Γ οἰδηβιηδη, ἴοὸ 
Ζοτδὴ δπὰ Ἐβῃηίδοὶ, δηὰ 5αὰ ἴο {πεὶγ οἰδηβηθη, ΝῊ ἃγὰ γοι 

δὴν ἰά]6 ῦ 8 Βυάάα επηθηάβ δοσοσγάϊηρὶ νυ, δηά ἢϊ5 τεοοηβιπιοῖίοῃ 

15 σοιητηθπαεά Ὀγ ἴῃς ἴδοϊ ἴηι ἰΐ 4150 ἀΐβροβεβ βαἰἰϑίδοϊογιν οἵ ἴῃς 

ἢιδὶ ψοσὰβ οἵ νιν, ψῃϊοἢ ἴῃ 38 ἴοτπι δὴ δῦγυρὶ δηὰ δπκνδσὰ 
ἐχοϊαπηδίίοη. [πη ἴῃς οἴἤεγ γεσεηβίοηβ οἵ (5. ψε τεδά : ὕ ! Ἰεῖ 8 
ΤηΔΙΟἢ ἀραϊηδὶ {ΠῈπὶ; [ῸΓ Μὰ εηΐετοα δηὰ ψϑηΐ δρουΐ ἴῃ ἴῃς. Ἰαπὰ 
85 (ΔΓ 85 1,δἰϑῇ, δἀῃὰ ννὲ βδἂὺνν [ῃ6 ρεορὶα ἴῃδϊὶ ἱπμαῦις ᾿ς ἴῃ βεουτγν, 

5 5ςεε 7ΖΆε δοοῖ οὔ Ὑμάρες ἐκ “ἠεὐν τυ, ἴτι Ἰος. ; ἀπ Θοματίεπθεγρ, Απένεαάνεντίονα:, 

ἐϊ, Ρ. 79 ἢ. Ἐ ΟΙιετ. ΣΟ , Βα, ΚΙ., αἱ. τὰ. Βυϊῖ 5ες οτὶϊ, ποίε. ᾧ ΦΒΝ, 
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ὅζο. γε πιᾶγ ὃδ ἱπο!πϑά ἴο 566 αἵ Ἰεαϑβῖ ἰῃ ἴῃ 6 τοτάϑ, τῦδ δμήθγϑαῖ 
σπα τυερ’ αὐομ ἵπ τὰς ἑαπά ας Μααν ας Δαΐτἦ, ἃ ρατὶ οἵ ἴῃς οτὶρίηαὶ 

τεχῖ ; 1 39 ἴῃς ρίδος ἴο ψῃϊςἢ ἴΠῈῪ ρύοροβε ἴο Ἰοδὰ {ποὶγ οἰδπβηιθῃ 

5 ποῖ παπιβὰ δἱ 4]}}. Α αι βίδοϊογυ γεσοοπβίγυοϊίοη οὗ ἴθ βοῦγοαβ 

ἰδ ματα Ϊγ ροβϑβίθ!ε." ---ϑ. Οὔ, σπα δὲ τς σο ἀραΐπεί ἀενι} οἴ. τ}, 
- ξε λαυε τέθη “λε ἑαμπά, σϑαὶ ἱΐ ἐς υερν Μεγ πα 6] ἴὰε ψοτγάς ψουϊὰ 

566 ῃ} ἴο ἱπ|Ρ}Ὺ [πὶ ([ῃ6 ραγῖν δὰ [,4͵5}} ἰὴ νίενν ἤθη ἴΠ6Υ 5εῖ ουῖ; 
1τηϊ5 νου] αἰ5ο ἜἼχρίδίη ἴλ6 βυΐῆχ, αραίμεί ἑλθσι, Ἰαδὶ Ὀείοτο, ψῃϊς ἢ 

Ἰεαὰβ Βυάάς ἴο βυβρεοῖ ἴῃς ἰεχῖ. --- “πα γομ ἀγό οἰγέαρ ἑάΐς 7] 
ἤδη γοῦ μᾶνα βυοῇ δὴ Τορροτγιυηϊΐγ. Τῆς δχοϊδπηδίίοη ἰβ βοπηδ- 
νμδῖ Ὠαγβῃ ; ἢ Ἂν τὲ γοὺ 5ἰτἰπρ ἰά16 Ὁ νψουἹὰ θὲ Ὀείτοτ --- 26 

ποῦ ἰδίαν 9 κο το σεεμῤν ἐλε ἐσ πα ] τιϊβ ββετιβ ἴο ἤᾶνα Ὀδεη [ο]- 
Ἰονγεά ἴῃ ἴῃ6 οτὶρίμαὶ σοηΐεχὶ Ὁγ ἴῃς ψογάβ, ,ογ σοα λας ρίνερ ἐξ 

ἐμπίο γοιν ῥσιυέν, ν Δ Β,---Ἴ0, 7Δ6 γερίοηι ἐς φῦ τοῖο ἐχίοπ } ἴῃς 
τεστίοσυ ΜΠ] Ο ἢ. Ψν}}} (4}} πο γουγ παπά 5 Ὀγ ἴῃ σαρίυτε οἵ [Π6 εἰϊγ ; 
οἵ, αεῃ. 315} 15. 225 Νβῇ. γ΄. Οοιηραγα ρατιίουϊατῖν τῃ6 δοοουηΐ 
οἵ 1ῃε ταὶά οἵ ἴῃε ϑἰπηβοηϊϊθβ, τ Οἢγ. 4235: 

8. ὉΓΝ ΠῸ ὉΠΤΝ ὉΠ ὙἼ5Ν} ἴῃς οσοηίεχί οὗ 38 τεηυΐτεβ υβ ἴο ΞΌΡΡΙΥ 5οπιθ- 
τοίηρ ΠΚε Ἴ31 Ὁ (ΆΔ.); «ἢ. 2 5. 2418 Νὰ. 1355. Ω τί ὑμεῖς κάθησθε; 
Βα. οοπ)͵εοίαγεβ πὶ κάθησθε τερτεβεπί5 ΟΓῸ νῦ, Αραΐπϑί {μ]5 1: ἰ5 ργορεῖ 
ἴο 5΄ ἴπμαἰ κάθημαι πενετ ἱταπβίαϊεβ πΦ ΤΩ οὐ ΦυΛΠΣ; ΟΥΦΠῸ ἰ8 νυ οὐ}. τεπάεγεὰ 
ὈῪ Φ ἰπ ν." ἡσυχάζετε, σιωπᾶτε, ἀμελεῖτε. Ν ταῖρδι εχρί δίῃ κάθησθε ὮὉΥ οοτ- 
τυριίοη οὗ 8.239 95Ν (ΠΑΡ᾿ ΟρτΑΡἢΥ)), ἴα]βοὶγ σοττεοίεὰ Ὁ"). ΟΒΝ καὶ εἶπον 
τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν. Οη ἴῃς ἰεχὶ 83ὲ6 ἑωτίμοι, 714 Ζοος ο γμάρες τ» Μεόνειο. 
τ "}} τεδὰ γενῦ, ψ} οοάά, ἀῃὰ οἷά εἀά. (Ηουρδίψαπι). --- 10. Ὅν Π2Π.}} 
βἰτεις δίῃ νἱάε ἴο τίρδι δηὰ Ἰεῖ,. 

11-.18. Τιι9 απίΐθα δοῖ ουΐ οῃ {μον τϊσταίίοι. --- Θἰχ πυπάτοα 
δττηθα πιεη, ψῖἢ} {ΠΕΓ οσηθη δηά οὨ]άτγεη, {πεῖς ἤοοκϑ, δηά 8]] 
τπεῖγ πηονῦ]ε ργορεγυ (ν.3}), πιρταῖα ἔτοπὶ Ζογαὴὶ δπα Ἐβῃίδοὶ. 
ὙΠΕΥ ἐμοδιρ ἴῃ 16 νἱοἰη οὐἨ Κι) 41 }-)εατίπι, ψῆσπος 1ΠΕΥ Ρ4588 
ἴο ἴπε ΗἸρΗ]Δηα5 οἵ Ἐριγαῖτι. Ὑὴε νουβαβ θϑϊοηρ «ἢϊςΗ͂γ, ἢ ποῖ 
εὐκίγεϊγ, ἴο ἴῃς ἢγβθὶ νεγβίοη οὔ ἴῃ βἴοτυ. ὃ --- 11, ,δὲς ἀωπώρεοά 
"πέρ φίγέ τοίζῃ τυεαῤοης ογ΄ τυα»} ἴῃ Πρμιίηρ οτάετ. --- 12. 7λεν 
ἐπεαηβεά αἱ Αἰ γα γεαγίνε ἐπ 7μάαλ} Ἐυβεθίυβ ρυῖς Κι ηδιῃ- 

“ Εογ δῃ διιεγηρῖ, 5ε6 Βυ., Αἰφλδ, μ. ϑδανε., Ρ. 141. ΤΒυάάε; 566 αϑονε οῃ νυν, 
ΤΟΙ, μονενεσγ, Βα. 316,....λ}Ὲ ᾺΤΣ; Πανίάβοη, ϑγηας, Ρ. 7. 
ᾧ ΟἿἱγ ἴῃ ἴῃς νογάϑβ, ἑβφιζα.. . . δον Ζογαά Ἵπά Βελέαοί, ἰδ λεῖα ἀπ ἀρρεαγαωοα 

οἵ ἀυρ ϊςφείοη. 
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δατίπι ἢΐῃ6 ΟΥ ἴδῃ τη ῖ]65 ἔγοτη [ϑυυβαίθπη οἡ ἴΠ 6 τοδα ἴο Ὠοβροἱβ 
([γάάἀ4, 1υἀ4);" τ 15 Ἰἀεητβεα Ὁγ Ἐοδίηβδοη ψ ἢ Οατγεῖ εἰ- 

ποῦ, Ὀειῖεν Κῆοννῃ ἂἃ5 Αὰ Ομδβῃ ; { Ὀυϊ τη ϊ5 ἰ56 ΟΥ̓ ΠΟ τηθᾶῃβ8 

οοτδίη. Σ Κιηδίῃ-)εαγὶπλ νὰ ομθ οἵ ἴῃς οἰτίε5. οἵ τὴς Οἰδεοηΐϊϊα 

ςοηίδαετγδου, [ο5. οἷ. Ετοπὶ τ 5. 65} γ15 11 Δρρεᾶδτῖβ τπδῖ ἰπ 1ῃ6 {ἰπι6 
οὗ ϑδπηιοὶ ἰὲ ψγὰ5 ἱημδΌϊϊοα, δὲ ἰθαϑὶ οῃὶθῆγ, ὉΥῪ Πα δῃϊϊε5. 79κ 

“μώασλ, ἰὰ τῆς. νεῖβ Ὀδίογε 5, 15 ΠΊΘγαὶνῪ Ἰορορτδρηϊςδὶ, ἀπά ἀοεβ5 

ποῖ σογίδιη]ν νναγγδηΐ ἴῃ6 ἱπέδγθεησα ἴπᾶὶ ἴῃ6 Τυἀδεδὴ οσοσυραίίοι 

ΒοΘ5 Ὀδοκ ἴο 85 γεπηοῖβ ἃ ἴΠπὴ6 85 ἴῃδΐ ἴῃ ψῃοἢ ἴῃ6 δοίίοη οἵ 1ῃϊ5 

σΠπαρῖοτν [2||5. -- Οπϑπ Τἀϊς ἀεεοιρ τς φεοῤίεξ γαῦέ 116 δίαεε “ὲ6 παγιξ 

“Μαλακεὴ απ (Ὁ δη᾽5 σδηιρ), τὐυλίελ ἐὲ ὀέαγς 19 1Τ7ὴ6 φγέσοη (γ. 

Ἵ δες τυεοῦ οΓ Αὐ»γανλ-)εαγίνι) Ἰὰϊ. δελίπα ἴτ; 866 ποῖς οἡ τόδ ὃ 

ὙνΒοῖπογ 1015 Ἔχρδηδιίοη οὔ ἴῃς οτὶρίη οὗ ἴῃς πᾶπια 5 Ὠἰβίογι δὶ 

ΤΩΔΥ Ὀ6 αυδϑιϊοηοα. Τῇα ρετγϑιβίδησε οἵ δυο ἢ ἃ πᾶπλα ψουὰ 5ὰρ- 

δεϑβῖ ἃ ρΡογπιδηθηΐ Ἔποδιῃριηεηΐῖ γαῖμει ἴΠΔη ἃ ἰγαηϑίθηϊ Πατὴρ ρίδοα 

ἴῃ ἴῃς τηϊρταιϊίίοη οἵ ἴπ6 {τε ; 566 αἷἰϑδο οὴ 1.3255.} ΚΙιηδιῃ- ) αγίτ 

ψὰ5 Ὀυϊ νῸ οὐ ἴὔγεθ Ὠουΐβ ἀἰδίδηϊ ἔγοτη Ζογδῃ δῃηὰ Ἐβῇῃϊδοὶ, πὰ ἃ 

αἷοβα σοπηῃδχίοη Ὀεΐνεεη ἴΠ6 ρ]4ς 65 15 ἀϑβδυτηθα ἰῃ ἴῃς ρεηδθδίορίεβ 

ἴῃ τ Οἢγ. γ᾽ ὅ5 ὁ  ΨΠΙΟἢ τᾶν ρΕΓΠΔΡ5 6 Ἰηϊεγργοῖθα 85 ἰπαϊοαῖηρ 

ἴπαῖ Ζοιδῃ δπὰ Ἐβῃϊδοὶ νγεσα ἰῃ ροϑβί- 6χ!!ο {{π|65 σοἸοηἸΖαα ἔγοτω 
Κιηαιῃ-)εατγῖπι (οὔβεγνε αἷϑο ἴπῈ Μδῃοδῃϊεϑ, ν. 5) ; τῆς ρορυϊα- 

τίοῃ ννᾶβ [ἤδη (δ᾽ θ ίϊα. --- 18. Τηεησε ἴΠεν πηονεά οἱ ἴο ἴῃς Ηἱρἢ- 

Ἰαηάς οἵ Ἐρἢγαὶπι, δη σάπια ἴο Μίοδῃ᾽ 5 ἤοπηξ. 

14.291. Τηδ Παδηῖΐοβ ἴα κθ ροββοββίοῃ οἵ ΜΠῚ08}}᾽8 1015. ---- ΤῊςε 
τ θεῖ5 οὗ ἴῃ6 δχρίοσγηρ' ΡΑΥΙΥ ἰηίογπι {Ππεὶγ οἰδηϑηαθη ταὶ ἴΠετα 
5 8η ἰ4οἱ δῃᾶὰ ογᾶςοϊα ἴῃ ἴπε νἱ]αρε, δηὰ ἰπ6Ὺ δ ὁποα γαβοῖνα ἴο 
ΟΔΙΤΥ {πεῖ ΟΥ̓. --- ΤῊς δοοουηῖ οὗ ἴπε ψᾶν ἴῃ ὙΠΟ ἢ {παν μοῖ 

Ροββθϑϑίοη οἵ ἴπε ἱπιᾶρὲβ ἰ5. Ὀδ αν σοηξαβεα ὈΥ ἱπίεγροϊαϊίοηβ δηὰ 
Εἰοββεϑ, δηὰ Ῥδῆεβ οπχεηἀδίίοῃ οὐ δῃδὶγϑῖὶβ. [1 βθεῖηβ ἴῃδῖ ἴῃ ἴῃ 6 
ἢγϑι παγγαῖϊνα ἴῃς δἱχ πυπάγεα ἀγπχθά τηδη Παϊϊεά δ ἴῃς δηίγαποα 

οἵ τῃε νἱ]ᾶρε, ψὮ1Ὲ τῃ6 ἔνε 5ρίεβ, γῇο Κηεν,, ΠΌτα ΤΠΟΙΣ ΤΌΓΠΊΘΙ 

νἱδῖῖ, ψῆεγε ἴῃ βδογεα τῃϊηρ8 γεσα, ψεηΐ ἴο ρεῖ ἴΠε. ὙΠΘΥ ὑγ γα 

4 053. “γτῳ οἵ. 2349. 
1 2 Κ5. ὃ, Ρ. τα ,; Τοῦ]εσ, Τοῤορυ αρλίε, ἰὶ, Ρ. 742 Π.; Οπέτίη, Ὑκάδε, ἰ. Ὁ. 62 ἢ. 
Σ Βαάδ,, Ρ. τς. Ηεπάδιβοη δηὰ Οοηάεγ ργοροβς ΚὨϊγρεὶ Ἕσπια; 5εε δ. 

Με ριοῖν, ἰϊ. Ὁ. 43-52:; Ο. Α. 5πιῖῖῃ, 26. σεορν., Ὁ. Ὧᾶς ἴ, 
ᾧ Τῆς ἰαϑὶ βεηΐεπος ἰ5 ἃ ποῖβ οσ βῖοβϑβ οὗ Ἰαίεσ ἀδίε. 
Ι 5ες 5οδίοις, ΖΟΡΥ. χ. Ρ. 132; Ουΐις, ἐῤ. ἃ. ΟἿ Τβυς, ἱν. 42, 2. 
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ομΔΙ]δηρεὰ Ὁγ ἴῃς ῥτίεβδί, νῆο ἀετηδηάεα νῆδὶ ΤΠΕῪ τεσ δρουῖ. 
ὙΠ Ῥαάς πἰπι Πο]ά [ἰβ ρεᾶσβ δηά Ἵοπῖὲ ψἱτῃ {μετὰ ἴο Ὀ6 ἴῃ 6 
εἰδε᾽5 ῥγίεδι. ΗεἬ ἴοοκ ἴῇε ράση δῃαὰ ἡγαῤλῖηι, πὰ νεῖ ἢ 
τῆεπι. Τῆε βεοοπά δοοσουηὶ τεϊαϊεα ἤον, ἤδη ΠΕΥ με Ὲ ἴῃ ἴῃς 

πεὶρῃθουτῃοοά οἵ Μίοδῆβ ἤοπιθ, {ΠῸ Ὺ τυγηεά δϑίἀς {ΠῚ ΠΕ δηὰ 
οᾶπια ἴο ἴπΠ6 Βοιβε οὗ ἴδε γουπρ νὶῖε δηά βαϊυϊεὰ Ὠἰπὶ (ν..5)." 

Ὑγμαὶ (ο]]ονγεά 15 ποῖ ργθβετνεί, οἵ ἰβ ποῖ σϑγίδίην γοσορηίζα]α ἴῃ 
ἴῃς ῥγεβθηΐῖ οοηπῖοχ ; ἴῃ6 δυῖπου τηυϑὲ ἤᾶνα παιταῖϊθα ἤονν ἴΠΕῪ 
ψεηΐ ἴο ἴπΠ6 ἢουδε οὗ Μίοδῃ δηὰ οδιτεα ο [ἢ 140] (245 ε’ δηά 
»ιασοέξαλ).} ῬΙΟΌΔΟΙΥ πῃ τῃϊ5 νϑιβίοῃ αἷδϑο ἴῃς 1 να νγὰ5 ρεῖ- 

ϑιδάεα ἴο δοσοιηρδην ἴμθπ ; ἰΐ 5 Πασαϊνγ ἴο ὈῈ βιιρροβεά τῃδῖ ἴπ6 

δυΐῃου ψουἹά ἤανε βαϊὰ 580 το ῇ δρουϊ Πἰπὶ ἴῃ οἢ. 17 1655 ἢ 

Ραγεὰ ἃ ρατὶ ἴῃ [ῃ6 βυρβεαιθηΐ βίοι. --- 14, Ετοπὶ τῇς ἢγθι 
δοςσοιηί. ---ΤἸὴς ποτὰ ζαίρά, ψὨϊ ἢ 5 ψνδητηρ ἴῃ ΠΔΩΥ ΘΟΡΙῈ5 
οἵ (΄, ἰ5 οὈν!ουϑὶν ἃ ρῖοβϑ. ---- 229 γος ἔποιν ἡλαΐ λεγε αγέ ἐμ ἡλε56 
λομδές απ ἐῤλσα πα ἐεγαῤάξηι 7) Μίοδῇῃ εν! θην ᾿ϊνεα ἴῃ ἃ 5114}} 
ΟΡδἢ ν]]]αρθ. Τῆθ ψογάϑ, σηα ὦ φγαῦύεη ἵνιαρο ἀγα ἃ νηοί ὑριαρέ 

(έεε ἀπὰ ριαςεέξαλ), ατὰὲ δἀἀεὰ ὃὉγ ἴπε βαϊῖογ ; 5εἜ ἀῦονε, Ρ. 266. 
- 4πῶώ ποῖὺ νιαζε μ γον νηΐπος τυλαΐ γοῖρ τοδὶ 40] οἴ, τ 8. 29, 

Νο πιοζὰ ἴμδη τῃ6 Ὠϊηΐ γὰ5 πεβάδα. --- 15. Α4πα τἀξν ἐμγηφα ατίαΐο 

ἐήλογ, απα ἐπε τ 216 ἀοωδε οΓ ἠὴε γομηρ Ζευΐς (Ὁ “]εαλ'ς 

λομφε) απο γραῦς ἀΐνμε ας γίεπαΐν φγεείίηρ] τἴλ6 ννοσὰβ ἴῃ ρδγεηι 55 
ἃτ6 ἃ Παυῃγοηίϊβίῖς ποῖθ.Ό ΤῊΘ νΘΙΘ6 ΘΟΠΊΘ5 ἔτοῸΠ] ἴῃ 6 Βεοοηα Ὠδιτᾶ- 

ἔνε (ἴῃς γουηρ [μον] τ6). ---16. κ4π4 1226 εἰς ἀωπαάγεη νη τοῖτὰ αὐ 
ἠλοίγ αγριογ ἡ τῦεγό τἰαρμαϊηρ αὐ 26 οπέγαπες οὗ τὰ σαί, τυλο 

τὐεγέ “Γ᾽ 16 7 αμἠ 6] ἴῃς τοίη Ὀοάγ μαϊιθὰ ψίπους τῆς ν]]αρα. 

ΤΕ 1αβῖ "νογάβ ἀγα βυρεγῆμποι, ἀῃα τηδὺ Ὧδ ἃ ροββ πηβᾶηΐϊ ἴὸ ῥγε- 
οἰυάς τε τηϊδαπαοτϑιδηάίηρ ἴπᾶὶ ἴΠεν ψετα ἴῃς ἀείεηάετς οὗ ἴῃς 

ΡΪδοθ. Ὑῃμαῖ ἴπε ἰχ ἢυπάγθα τηθῃ ΨΚ ΓΘ βἰδηαίηρ αἵ ἴῃ ραΐο, ἰ5 
τερεαϊδά ἴῃ νυ ϑβ, γγὲ ἃτ6 8150 ἵνίοα ἰοΪά πον ἴΠε 5ρίεβ ψεηῖ ἴο 
Μίοδἢ᾽ 5 βουβε δπὰ τοοῖκς ἴπε ἰάο]β5 (ν..75. 18), ϑοπὶα οπτο5 ἴπθγο- 
ἴοτε τεραγά τῃε ψῇῃο]ε οὗ ν.᾿ 85 ἃ ἀουδ]εῖ ἴο ν."7β, Ἰηιτοάποεα Ὁ 

5 οτ οἴδεγ αἰϊεπιρίβ ἴο ξερασαῖς ἴῃς {πγεαάβ οὗ ἴῃς ῃαγγαῖϊνε, 5ες Βς., Βα.; οἴ, 
δὍονε, Ὀ. 367 ἴ. 
Με μαυβεη (ἰπ ΒΙεεἰς, ΣΦ ἐπ14, Ρ. 108 1.) ἠοττηετὶν βυγπιίϑεαὰ ἰπαὶ Ἡἢ1]|6 ἴῃς 5ρίε5 

εηρασεὰ (ἢς γουηρ [ενϊϊε ἰῃ οοπνετβαίίοη, ἴῃς τεϑὶ οὗ ἴῃ ῥραγίΥ βίοϊε ἴῃς ροάβ; Ὀυϊ 
{η]5 ορίπίοη, 51}}} πιαϊπιδίῃεὰ Ὁγ Βυ. (Δ έκλ,. μ. δάπε., Ῥ. 143), ΝΝε. Ὠὰ5 ρίνεῃ ὺὕρ 
(ὠνῳ., Ὁ. 3561.). 
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ΔῊ ὑη5Κ|1] εἀϊῖοτ ΟΥ βοσῖθε." [{{Π|]5 ορ᾿ πίοη ἰ5 βουηᾷ, νγγὸ 5Βῃουϊά 
ἰποῖαάς ν.}75 ἴῃ τῆς βάῦλς ἠυάρτηςηι. --- 17. 4πά 26 3υε νιδρι τοὰϑ 
τὐερΐ 10 τόν οἱ τάς ἑαπαά τυερ μ9} τῇ βαρογβυουβ Ἐχρ]οἰϊηαθ5 ἢ 

ΠΟ τΠ656 πιθη γα ἀεβου θεά, ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 σοτγεβροηαϊηρ οᾶβθὲ οὗ 
τῆς ““5ἷχ Βυῃατεα τηθη στ νι τΠπαὶγ εαροηβ οὗὁὨ νγΑΓ,᾿ 15 τΏογθ ἰῃ 
ἴπ6 τπηδηποῦ οὗ δῃ δαϊΐοῦ οὐ βοσθβ ἴπδη οἵ ἴπε δυῖμοσ οὗ ἴῃς πατταὰ- 
ἔνε, ψῃο, ψῃεη ἢε ἰ8 δον, [6115 ἃ βίγαὶρὶη βίοσυ ἴῃ ἃ Ἵἴθᾶγ δπὰ 
νίβογοιυβ βίγϊε ; 566 ἀῦονε οἡ ν.}6, -- (χρις ἠλέδλθρ, Ἰοοξ 216 2κ"ἡ 
ἀπά 1ἠΦ ερλδά ἀπά 16 ἐεγαράϊηι απα {16 »νιατεεξαλ] ἴῃς δδγηάείοη, 

ψΠἰοἢ ἴῃ ΕΏρ] 5ἢ ννου]ὰ πηὰκα ἢο ρτγοαῖ αἰ σα γ, 15 νΘΎῪ υπιυϑιυδὶ 

ἴῃ οἷά Ἡδῦτεν, δηὰ ἰῇ βοῇ ἃ οοηποχίοη αἰπιοϑδὲ ὑῃρατγϑ] εἰς. 
ΤῊΪβ ργαγαγηδίῖοαὶ αἰ βου ν 15 δὴ δάαϊτοηδὶ τεαϑοὴ ἴογ τη Κίηρς 
τῃδὶ ν.}75 ᾿ς ηοΐῖ ἔγτοτῃ ἴῃ παπᾶ οἵ ἴπε δυῖμοῦ οὗ ἴῃ ἡδγγαῖϊνε ; 566 

ἃῦονα. --- 41πα 1ὴε φγίδε τᾶς εἰαπαϊηρ αὐ τὴς σπσαπες ὁ {ἠὲ ρα] 

οἵ ἴῃς νί]αρε (οἴ. ν..). Ετοπι ν..5 15, ποψανεσ, ἰΐ [5 οἰδασ ἴπαὶ ἴῃ 6 
τηεοῖίηρ ἢ ἴῃ ῥγίεβδὲ ἴοοῖκ ρίαοε δ ἴπ6 βαποίυαγυ, ποῖ αἵ ἴῃς 

βαῖς. {τὲ οἰαυβε Ὀεϊοηρεά ἴο (ἢ6 οτὶρίηδὶ βἴογυν, γε 5ϑῃου]ὰ ἤανε 

ἴο ΒΌρροβε ταὶ ἴπ6 δυΐμποῦ ψτοῖθ, αϑ μὰς “ρϑῦ οΥΓ “6 ἀφμσέ, οὐ 

ΒΉΡΙγ, σλ 26 {ρογ, διὰ πὶ ἴπ6 τηϊβίακα ἀσοβα τοι σοηζαβίοι 
Ψἢ της ἀπά πηθη δἵ ἴῃ6 δηϊσδηςα οἵ ἴῃς νἱ]αρθ. Βαῖ ἰΐ ἰ5 
ἜαυΔ}]Υ ροββι]ε ταῦ τῇ 6 ψνΠο]6 οἴδυθα ἰ5. ἃ ρῇοββ. -- “πη 2ἠε σἷχς 
ἀμπάγεα γνιση γίγέ τοί τοεαῤοης 97 τυα»} ἰῇ ργεάϊςαϊε ἢδ5 ἴο Ὀ6 

ΒΌΡΡΙΪεα ἴτοπι [Π6 ργεσεάϊηρ, τὐέγε οἰαπαϊηρ σύ ἐλε ἐπίγαπες οὗ {ὴ6 
σαί, Ὁυϊ τΠ|5 οδη Παγάϊγ 6 ἴπ6 δυϊῃοτβ σοπβίγυσιϊίοη. [{ ἰ5 

Ροβϑίὶθ, ᾿πουρῇ παγαϊγ ργοῦδῦϊο, τμαὶ ἴῃ6 ννογὰβ 'γεσα οὐ βίην 

τῆς 5βαθ)]εοὶ οἵ {πε νετὺβ ἴῃ ν.18.7 --- 18. “4ηπὼ4 τἀσεε τοοη το Πεαλ᾿ς 
λοις, απα Ἰσοξ δε εῤλοώ απα 166 “εγαῤλϊ»ι} “λε:δ ββετηβ ἴο γείεσ 

ἴο ἴῃς ἥνε πε ψῆο ἢδά νὶϑἰεἀ τε ρῥίαςσς Ὀείοσγο, ἴῃ ἀϊβιηςοη 

ἔτοπὶ ἴῃε 5ἰχ Βυηάγεα δγπιθά τηθη Ψῇο ἢαϊιεἀ δἱ (ῃ6 δηΐγαπος οὗ 
τῃ6 ν]αρο. 38. [ιᾶ5, 6 ργαύόη ἑγρίαρε 97 2) 6 εῤλσά: τὴς ρτάνβῃ 

ἱπιᾶρε (226567) 5 Ῥγοῦρδῦϊν ἃ ρίοββ ; ἴῃ 6 ψογὶβ, σπμα ἠόε γιοέξερι 

ἑριαρε (»ιασεεζαλ), αἱ ἰῇ68 οπὰ ἅγὲ αἷδο δα δὰ ἴο Ἵοπιρίεϊε ἴῃ6 
ἰηνθηῖοτυ. --- 76 φγίεο φαΐ το ἐλενι, γλα! αγε γομ ἐρίπρ 7] ἴμε 

Ῥηεβὶ ψὰ8 δ ΜΊοδΠ 5 ἤου56, ἰπ ΟΥ ΠΘΔΓ ΠΟ νγᾶ5 ἢϊβ βῃτίης (175), 

ποῖ δ ἴῃῆε ραῖε οἵ ἴῃς νἱ]αρε (ν.17). --- 19. Ετοιὰ τΠ5 ροΐηϊ ομ 

8 γε. (ΒΙεεῖκ4, Ρ. τοῦ; εἴ. Οονιῤ., Ρ. 356) ; Βι. 
{ Βα. τη ϊηκ5 ἴπεπὶ ἃ ρίοϑβϑ ἔγοπι ν.}1. 16, 
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1ῃ6 πατταῖῖνε ΤῸ]5 5ΠΊΟΟΙΠΪΥ δηὰ νίϊθουϊ δνϊάδηςς οἵὨ ἀυρ)ςδιίοη. 
γετῖβε "5. ςοηϊίπυς ν᾿ Ὁ ἀπ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς ἢτθὶ ἡδγγαῖίνα. --- ΑἸ το 
φωΐε Οὐἱαῤ ἐὰν λαμπά ομ ἐὰγ νιομτά πα ροὸ τοί μ56] τὴς ραδίιγα 

οὗ οπμα ΨΠο ἔογοεϑβ ἢ πιβοὶΓ ἴο ΚΘΟΡ 5:]εῆςβ, ΟΥ̓ ΒΌΡῬγἜϑ865 8ῃ δχοϊδ- 

τηδίίοη οὗ βυγρτῖβα, ἄτε., 100 29" 40’. --- διαίάδγ αηπα φγίες: 7}, 
-- 1» ἐδ τὴ γον σάυαρίαρε 10 ἐφ ῥγίδοί “9 ἃ εἱηρίς λομδελοία, 97 10 

ὅδε 2γίεσί 19 α δτόε αμπαᾶὶ ὦ εἰαπ ἐπ ἤεγαφ᾽ τῇς οτάεσ οἵ ἴῃς ἰδϑὶ 
ψογάβ, γιός αηαὶ εἶαη, 15 βἰῃραίατν. --- 320. Τῆς ρῥτίοθὶ νψὰ5 οἱαϊθά 

(65 195 5) Ὁγ τῇς ὈΠΙ]Δης Ῥγοβρεοῖ, δηα ἰαἰκίηρ ἴπΠ6 φῤλδα δῃὰ 
ἐγαῤάϊτηνι Ῥαϊ ΠἰπΊβε! Γ ἴῃ τῃ6 πηϊάδι οὗ ἴῃ Παδηϊϊεβ. 38 δά 5, σϑπά 

4: γγαυέόη ἱγνιαρε; (ζ, 216 σγαύδη ἑφιαρό απο 1ἠς πιοέίοη ἑγιαρέ; 566 

ἃΌονε οἡ ν.." 13, ---21. Τῆς ᾿Πδηϊῖεβ τυὐτηςα δηά ψεηὶ οἶ, ρυτηρ 
1Π6 1 ΟΠ] ἄγε, οδαε]6, ἀπὰς οἴμαγ ὑνθα ἢ ἴῃ ἰτοηΐ, ψ 6 τῆ 6 ἀγηγχοὰ 

τῇ πιάτοῃοα ὈΘὨΪηα ἴο ῥτοΐεοϊ ἴπ6 σοἸαπΊη ἔγοπι ρυγϑαϊῖ, 

11. ποπῦ Ὁ Ἴ:Π] οἷ, ν.16. 17, τῇς ςοπιρίεπηεπῇ οὗ ἴῃε ρίςρ. 5 ἴπε βεοοπὰ 
δοουβ. αἴϊετ ἃ νεγόωηι ἑπάμεπαϊ, νι ὨἸς ἢ 15 τεϊαϊπεὰ πῃ ἴῃς ραβϑίνε; Οε5.2δ 8 121, 

2}.--- 12. ἸΝᾺΡ 12. ὉΣ} πιδὴ ρᾶνς ἰξ ἴῃ 6 πᾶπια ψ Ὡς ἰΐ 51}}} Ῥεδτβ. ---- 14. “γι 

φῦ γνη ΓΝ] Ζαΐσά, νη ιϊσ ἰβ δβίεγβιεὰ ἰπ (68 5, ἀπὰ ψνδηϊίηρ ἴῃ ΘΡΎΜΟ, ᾿ς 

ΟὈνἱουβὶν ἃ ρῖοββ. Βι., ποννενεῦ, γεϊδίῃ8 Ζαίςά, ἀπά Ἵϑηςεῖβ ΚΝ τὶν σηπο, το 

ΤΟΝ Ὁ.22] οἵ, νι 3, ΜΙΊοδΒ᾽ 5 Ποπὶα νγὰ5 ἃ οἱυβίεσ οὐ Ὠουβεβ, ἃ 5π|4}} Παπη]εῖ. 
-- 1δ. τ. Γ2 ὉΠ ἌΡ) Γ2 5Ν] ἴἢς Ιαϑὲ νγοτάϑ8, ἰἀ δε γίηρ ἴῃς μουβα οὗ ἴῃς 

1μενῖϊς τ τπαὶ οὐὗἨ Μίςδῃ, τὲ ἀρρδγεῃί ἃ ρὶοβ8 ἀεγίνεα ίτοπὶ 17}3Ὁ, ἴῃ ἴῃς 

οἴποῖ νεγβίοη οὗ [Π6 5ἴουυ. ---  ΦῸΝ ΓΥΝῸ ΦΦ.] νγεὲ βου! εχρεοῖ φνα; οἵ, ν. 7, 
- ἡ ϑη πρρ] ν.1Ἱ ο") 2 5. τοῦ 1138 ἃς,; ὙΦ 5 πενεῖ υβεὰ οὗ ἴῃε επίγαπος οἵ ἃ 

ἀνε! ηρ- Βουβα. --- 17. δΌΦΠ ΓΝ γππο προτὶ 3Ν3] {πε δβδυπάείου ἰ8 νυ ἱτπουΐ ρᾶτα]- 
1ε] ἰπ βἰπιρίς παγγαῖϊνε; ἴῃς Ὄχαιρὶεβ ἔγοτῃ ἱπιραββίομεὰ βρεεοῖ ψ Πϊςο ἢ ἅτε 
δἀάυσεὰ Ὀγ ϑιυά., Βε., 8]. ᾶτα ποῖ ἱπ ροϊμί. γε. ἐογπλευὶν ργοροβεὰ ἴο πιακε 
ἴῃς νογὺβ ἱπιρεγαῖϊνε, ἀπὰ σοπηεοῖ ἴπεπὶ ἢ ἴῃς ἐπά οἵ ν.}6 : Νονν Κπὸον νδδῖ 

γου πηυβῖ ἀο; ὅσο {π᾿ ποτ, ἰακα ἴῃς ἰάοἹ, ἃς." ΤῊΐδβ τεςοπεβίγυοζίοη ἰ5 δἀοριεά 

ὉΥ Βυ. (Δ ίολι “. δαπε, Ῥ. 141}; τῆοσς ᾿ἰΚεὶγ πε εἴαυβεβ ψγεγε ἰηβεγίεα Ὁ ἃ 

Ἰαῖς παπὰ ἔτοπι ν.}8, --- ἢ ν.17.18 [ῃς Οτεεῖὶς νεγβίοῃβ γεργεϑεηῖ βυθβιίδητα!ν ἴῃς 
ἰεχὶ οἵ 8; ἴῃ (Ὁ ν. "7. 188 ἂγε οπϊεὰ ΌὈγ Ποιποεοιεϊευΐοη (χωνευτόν-χωνευ- 
τόν), διὰ ἴῃς οπιϊββίοῃ ἱπ (58 (ἀραϊπϑὶ Ν) ἰ8. ργοῦδοϊυ ἀπε ἴο [ῃς βᾶπις οαυβ8 
(εἰσῆλθον -- εἰσῆλθον); ἴῃς νγοτά5 καὶ ὁ ἱερεὺς ἑστώς δτα ἴῃεπ ἃ βυὐθβεηυεηῖ 
ςοττεοιίοῃ. --- 18. ὌρΝπ "Ὅ0] ἐῤλδωώςἑπαρε, ἰ5 ἐχρίαἰπεά ὉΥ ΚΙ. 65 ἂἃπ ἰάοἱ 

οἰοιμεὰ νὴ δὴ ἐῤλδά. [Ιἱ 18. εἰἴογ ἃ ρ]οβ5 οἵ ἃ ἰγαηϑβογίρίϊοπαὶ εττοῦ; οἴ. Ω. 

-- 19. 2} 59 ἼΣΥ 2125} νυν ἢ ἴῃς ςοπΒίτγυσίου οἴ. Οεη. 2,8. ---ο ον ἼΣν ΠΝ} (86 

βεζοπά πιεπιθετ οὗ ἴῃε ἀϊβ)ιποῖίνε φιεβιίοη ἰ5 τερυϊατὶν ἱπίστοάυσςεα ὈΥ̓ ὉΝ, δῷ. 
93, 8:ε ποῖε ἴμεγε; Ἰν 8 ἀῃυβυδὶ, οἵ, Εςο]. 219, (ε5.356 ὃ 150, 2, π. 2 ὁ. -- 

9 ΒΊεεκ', Ρ. 198 ἤ,; τεϊγαοιεά, Οονηῥ., Ὁ. 232, 356 ἴ. --- Βα. (Ρ. 249) ἰ5 πιϊβίαϊκε ἱῃ 
βαγίης ἴῃαἱ βοπιε σοάα, οὗ ὦ ἴα ἴῃς νϑτὺβ ἃ5 ἱπιρεσγαίίνεϑβ. 
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21. π235] τοεαίμά, οἴ. "22 Οεπ, 311 15. τοῦ ἄς.; ποῖ βρεοΐβοδι!γ συαήμσδζε: 
(2). Οἰἱδετβ, εοηπεοῖίϊηρ με ννογὰ νυν ἴ[πῈ ῥτἰπιδτυ βεπβε οὗ 23, ἱπίεσρτεῖ, 
“ἂς ἄεσυν Ὀαρραρε, ἐνιῤεάϊπεεία; Ἐδ., διυά,, αἱ., οἱ, ΘΒ. 

22-20. Τιθ ΡῬυγβα. --- Μίοδη ἀπ ἢἷβ πεῖρῃθουτβ ρυγθα δηὰ 
ονοτίακα ἴῃ 6 Πδηϊῖθϑ, θαϊ ἄγε συ εἰγ τερυϊθθα δπὰ τεΐϊυσῃ ἐπιρίγ- 
μαηάεά. --- (οπηρᾶτα ἰῇ βεηοσγαὶ 1 ΑΡαπ᾿5 Ρυτϑαϊ οἵ Τδοοῦ, σεη. 
411-55. (τοπὰ Π6 5ἰμλ]αγίτν οὐ τῃ6 ὕνο παιταῖῖνεβ, Βυιάάε βυστηῖβθβ 
(ῃαῖ {πεν τύ ἀεγινεὰ ἴοτα ἴῃ6 βᾶπι6 βουσοα (Ε). --- 32. Βεη 

παν Πα δἰγεδαν ροῃθ βοιὴῆβ ἀἰϊβίδποθ, Μίοδῃ, ψῆο δὰ ἢΠδϑὶν 
βυτηπιοηθα ἢἷβ. πεῖρῃθουτβ, ονεσίοοῖκ {Π6π. --- 38, ΤΏΕΥ οα]]οὰ τὸ 
πε Πδηϊῖο5 ἴο δι. --- Ζῴεν Ὡεγησαά {λεῖγ ἀεαας ἰὰϊ. Ζιοίγ γαεές, 
οὗ τ Κ. 85.2 (ἢγ. 294. υπδουϊ ἀττεϑιίηρ {πεῖς τππάγοῦ, ἸΠΘΥ 5μουϊ 
Ῥοκ, νηαι ἢδ5 Ὁγουρῃῖ γοι ουἵῦ --- 34. γώ Ἰαζέ »ην φοαῖς “λα: 7 

»ισες, απ ἠλε 2γίεσί, σπά γοὸ οὔ, απα τυἀαί λαῦς 7 7 λαα 

ψωεσἥοπ 19 ἀφῇ μιφ, λα! ἐς ἐέ »νιαζεν το ἑλες 7] Μὶοδἢ᾿ 5 ἔεε!- 
ἰηρβ, ῃἰ5 ἀδβραδὶγ δὲ ἢϊ5 ἰοββ, δηἃ ἢ15 δπηδζεπηθηῖ δὲ ἴῃς ἱπηρυάδησα 

οἵ τῆς τοῦ 6.5, ἀγὲ δά πη γα γ Ὁσγουρῃς οαἱ. 22. φοαῖς, ΟΥ̓́ φοά; 
οἴ, σεη. 215. 83. 25. Οὔβεῖνα ἴπ6 ρτίτη πυπιοῦγ οὗ [ἴῃς ΤΕΡΙΪΥ. -- 
“οη᾽ ἐξέ τὰν νοΐεφ ἐξ ἀφαγαῖ ἵμ ΟὩ7 “ΟΡ ΡΩῊγ, σον ἥεγες γε ριυς 

»ῆσάν μὰ ὠῤοπ ἑλσε, ἀραὶ το ἠὐοιε εαφέ σιυαν λῖμς οτυπ ἦγε «πα 

ἡλαΐ 97 τὰν λοωφελοία  ἥεγες γεζριυς, Ἰἴϊ. γιφρι ΟΥ̓ ἀεγία ἐεηνιῤέῦ; 

οὗ, 2 5. 1τηγ8, μετα Πανία ἀπά ἢΪ5 οἱά σομπηγαάεβ ἄγε βαἰὰ ἴο ῬῈ 85 
βᾶνδρε ἃ5 ἃ 5ῆ6ε-ὕεαγ σοῦ εὰ οὗ ΠῸσ ψῇεὶρ5. [{ 15 βυϊοἰ δὶ (0}]Ὺ ἴο 
Ρτοόνόκα βοῇ τηβη. --- 236. Ῥαγίῃρ ΠΟ τηοσε αἰϊεηϊίςοη ἴο ἴπε ἴεν 
Ῥεδβδηῖβ ψῆοπι Μίοδῃ πᾶ οοἸ!δοϊοά, (ἢ Τδηϊῖεβ σοπείπυς τΠεὶγ 
τᾶσοῃ. Ηδ αἴ50 σεοορῃΐζεβ ἴῃ 6 ἀἰβραγ ιν οὗ ἔοσος, δηά 58 ]Ὺ ἴυγβ 

Ὀδςκ. 

271-81. Τμὸ οοπαποβί οὗ 1,818}. --- Τὴςε Πδηΐϊϊεβ πηά της ρἷδος 
υπάείεηαεά, 85 {ΠΕεῚΓ 5ρῖε5 μπδὰ σϑροτγιεὰ ; [Π6Ὺ σαρίυγα δηά Ὀυγη 

ἱϊ, δηὰ Ὀυϊϊὰ ἃ οἷν οὗ {ΠεὶγΓ οὐνὴ οὐ ἴῃε 5ϊῖ6, ψυῃϊοἢ ΤΠΕΥ Πδᾶτηδ 
Ώδη. Τῇεν ρυΐ ἴῃς 40] ψῃϊοῖ [Π6Υ τοοῖκ ἔτοπὶ Μιοδῃ ἴῃ ἴπ 6 ΠΟΙῪ 

Ῥίδοθ ἀπά ἰηβῖ8}} ἴῃς ῥτίεϑί. ---- ϑοπθ 5] ρῃϊ τεἀυπάδησίεβ ἴῃ ν. 9 
ΤΑΥ͂ 6 αἰἰτὶ υϊεὰ ἴο τῃε Πδηά οἵ τῆς δαϊῖογ ; ν.ὅ 31: Ῥγο Δ Ὀ]Υ σοπης 
το ἴῃ ἴνο Ἷἢ]ε βουγοεβ οὗ ἴῃε βίογυ. -- - 397. Ζ7Ζὅεν φοοζ τὐλαΐί 
“Ἡκαὰ λαά »ια΄4] 15 νιἴο]ε ἀρραγαΐῃϑ ; ρεσῆδρϑβ ἴἢε πᾶπιαὲ οἵ ἴῃς 
οδήεοι (ἐῤάσα δηὰ “γαῤἦϊ»ι) ἢδ5 Ὀδθη οπητῖθα ἴῃ οτγάθσ ἴο πηδίκα 

ἴῃς 5ἰαϊειηεηϊ τηοσγα βεπεζαὶ. --- 724} εαηιε το Σαΐεά, δ’. 566 ν'ἷ, 
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--ὐΨἴἕ τε ἱπλαδιίϊαηές ἐσ ἐλ συογαά ἀπά ὀμγηφα “λ6 εἰν} οἴ, τὸ δηὰ 
13. --- 28. (. ν.ἷ, ἀηὰ ν.9 (6. --- Μ ἐς ἐπ τε υαίζεν τολ᾽εὰ δείορηρε τ 

ΜΒειά-γελο τιϊβ ἢοῖα ου ἴπ6 βἰτυδϊίοη οἵ 1,4]5}- δὴ πηᾶν ὃς ὉΥ ἃ 
Ιδῖεσ βαπά. 428) -γελοῦ ἰ5 οἴ μενίβε ὑπκηοόνῃ. [τ σδηηοῖ θ6 186 
Ρίδος παπιθὰ ἴῃ 1 δπηοηρ ἴῃς οἰϊίε5 ψηϊο ἢ ΑΘΠΘΙ τγᾶβ ὉΠ 40]6 ἴὸ 

ΠΟΠΑΌΕΓ (83ε6 4͵50 05. 1955. ὅ)." Μοτε ργοῦδοὶγ ἴὲ ἰ5 τπ6 Βδ μοῦ οὗ 
Νυ. 135 (Ρ), τὰ6 πογίμογη Ἰἰπῖξ οἵ τῇς ἐχρὶοσαίϊίοη οἵ Μοβεϑ᾽ 5ρ[6ϑ5. 
Ιη τὰς νεῖβε 7.5ῖ οἰϊεά τ[ῃ6 ἤπια οἵ Ἐδῃοῦ βἰαπάβ ὈΥ {πε 5ἰάς 
οὗ ἴῃ6 σαίεναν οἱ Ηδιμδῖῃ,} Ὀυϊ ἴΠαγα ἰδ πὸ ργαπιγηδίίοδὶ οοη- 
ποχίοη δεΐνεθη [ῃ6 ἴνο, δά ἰξ 5 ἢοΐ ἱπηροββίθ]ε {πδὶ (ἢ Ἰαίαεσ 15 

ἃ δῖοβϑ ἴο Κδεῆοῦ. Βειῃ-τεμοῦ 15 τηεποηεα αἷ5ο ἴῃ τ 5. 145 ΩΡ, 
ἴῃ τῆς 115ῖ οἵὁἨ 840} 5 σοῃαιιαϑῖβ, ἰῃ σοηηδχίοη ἢ Ζορδῃ. ᾧ [Ιἴ ψψᾶ5 

ἴῃ ἴῃ6 τοῖῃ σεπίυγΥ Β.Ο. Δη Ατδιηδεδη βἰδῖε (2 8. τοῦ 8). ὃ Ἐοδίπβοῃ 
ψου]ά ρὰΐ Βεῖῃ- τα Ποῦ δὲ ἄεθεὶ Ησηῖη, ψθατε ἴμοτα ἅτε τυΐηβ οἵ ἃ 

[οτίγθϑϑ, ἴῃ ἃ σοπιηδηάίηρ ροβιτίοη. ἢ Οἰπεῖβ πᾶνα τπουρθὶ οἵ 

Οααι Βιβτα, ἀρουΐ ἂῃ Ποὺ ποιίῃ οἵ ἤδη. [1 νὰ ψεζὲ αἰβροβεὰ 
ἴο δὰ ομβ τῆοσε ἴο ἴπεϑε ρίιθββεβ, 6 τηΐρῃϊ ἢ στεδῖεσ ρτοῦᾶ- 

ΠΕ σαπ)εσίατε τἴπαὶ ΒεΙῃ-ΓαΠΟὉ Ψᾶ5 ἴῃ6 δηοίεηϊ ἤδπια οὗ Ρδηθᾶβ. 

-29. 7Ζὰεν εαἰεα 2λε εἰν απ, αεν ἠδ6 πανιθ ο΄ “[εῖγ σπεέσίοῦ 

αη, τυάο τᾶς δογπ 19 7εγαο ἀδῃ. 205“ ; τῃ6 Ιαβὲ ψογάβ, ἀπη6- 

ΠΟΘ ΒΑ ΠΥ οἰ ρμαϑβΖίηρ [ἢ ρεπθδορίοαὶ τγοϊδίίοη, πᾶν Ὧδ ἃ ρῖο55. -- 

Ἡλεγεας Ζαϊτὰ τας 116 παρέ οΓ 46 εἷξν ογίρίπαίν} «ἔ. τ... 1.5. 
δηὰ ἴοσ ἴῃς εχρτγεββίοῃ, ὅεη. 28} (Ε); τῇς ποῖϊοε ἰ5 βυρετῆμπουβ 

ΠεΓΘ, αἵτε ν. δ, Δηα τᾶν Ὀε δὴ δὐἀϊϊοτίαὶ ποῖθ. ΤῊΐβ 15 ἴῃ 6 ΟἿΪΥ 

οδ56 ἴῃ ἴῃ ΟἿ. ἴῃ ψιἰ ἢ ἃ οἰ Ὀεατβ [ῃ6 Ὠᾶπι6 οὗ ἃ (ἰδὲς ; ὑσοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴῃε ρορυϊαϊίοη οἵ ἴῃς οἰ 5 Ὀϑιδητ4}}Υγ τδάβ ἂρ τῃς {τ|ὺς. --- 
80, 814 Τῇαε ἴνο νεῦβεβ ἅγα ἢ] ΑΙ ΠΪΥ Ῥᾶγα]]εὶ ; εαςῇ 1ε}}5 ἢον ἴῃ 6 
Πδηϊῖοϑ βεῖ ᾧρ Μ|ςδἢ 5 ἰάο] ἱῃ {πεῖὶγ ἤδνν βδποίυαγγ, δηά πον ἰοησ 

ἴῃ. ουἰῖα5 τῇ ε5ιΔ Ὁ]Π|5Π6 ἃ Ἰαδῖεα, ψεσβε 5 ρχοῦδῦϊν Ὀεϊοηρβ ἴὸ 
16. ἢτϑβι νοιβίοη οὔ ἴῃ δίογυ ἴῃ Ἵἢ. 17, ν.δ τὸ τῆς βεοοπά. ὍΤῇῃὲ 

δυῖποσ οὗ ἴῃς ἰουπιασ τησδὲ πᾶνα ρίνεη δἵ ἴῃς ουΐδεῖ ϑοπια δοσουηΐῖ 
οἵ ἴδε ρυίδδὶ τοὶ Βϑίμ]θἤθτη τγῆο ἰ5 πον ΔΌΓΙΡΕΥ ἱηϊτοάυσοδα ἴῃ 

᾿ 18 85 τε νιάη, δῃὰ ἴξ 5 ποῖ ἃ νἱοϊεπῖ βυρροβίοη ἴμαὶ Τοηδί μη 5 
πᾶπια ἀπά ρεαΐρτεα οτὶρίηδ! βιοοά ἴπεγθ. Τῆς εὐϊῖοτ ψῇο υηϊῖεά 

τη15 ψ ἢ τῃ6 ΟἾΠΕΙ νετβίοη, ἱπ ψῃϊ ἢ ἴπ6 γουηρ [μονῖτα Ἰινοα ἴῃ 

4 ΟΙοες. 1 5ες οἡ 38. 2 ὅες ΘΙ, 82 αἱ. ; ΚΊοβίεσπιάῃη. 
ᾧ ὅ8εε δῦονε, Ρ. 390. ΙΙ 8.13, 1]. Ῥ. 370-372. 
“ Οἱ [δεβε νεῖϑβε8 5εε Ὁ. Η. Οταί, 26 ἐεριρίο δέἑομερσὶ, τ85ς. 



4οο ΤΌΟΕ5 

Μίοδῃ᾽ 5 πεὶρῃθουτποοά, οπητιοὰ τῇς δπίεοθάεηϊ8 οἵ 1η} δηά 
ἰπβοσιεὰ τῃ6 ρεάϊργες ἴῃ 185, γἤεγε ῬγΟΔΌΪΥ ΟἾΪΥ [Π6 πᾶπια 
]οπαίμδη οτίρίηδιν βἰοοά. Τὴ παπά οἵ δὴ δαἀϊΐϊογ τυ ρδγῆδρβ 
αἰδο 6 τεοορηϊζαά ἰπ ἴπε ἰαϑὲ ψογὰβ οἵ ν.᾿, δὰ 46 ἀἐφῥορμία οπ οὗ 

216 απά; τῃε δυΐδοσ οἵ ἴπ6 ῃαγγαῖϊνα ρυοῦδῦὶν ᾿ἰνεὰ Ὀεδίοσα 734 οἵ 

22 8.0.5 ---80. 72: Ζαρίς τεῦ τ 70» ἐλεγισείυες τὰς ἑάο1 ν.5., 
1 οὖς Πγροιμεβὶβ ἀρουϊ τῆς βουγος οἵ ἴπ6 νεῦβα ὃς σοττεοῖ, ἑοῦ 

(δέτε!) τὰν αν Ὀξθη δι ρβεταϊοα Ὁ δὴ βαϊΐοτ ἴῸσ δῃ οτὶρίπαὶ 
ἐῤλδά. ---- Ποπαίλαπ ἐλδ σοὴ οΥΓ Οσεροίονι 116 “οπ οΥΓ 3Ἴοφες απά ἀϊς 
ἐεεεεπάσηές τὐόγό γίδες το 146 ἐστόφ οΓ 2245} δτβῆομι, ἴῃς εἰάεϑβὶ 
80η οἵ Μοβεβ, ἔχ. 253 18. [ἡ 38} δῃ ἡ ἰ5 ἰηβετῖεα δῦονε ἴῃς Ἰἴης, 

ἴο ἰηάϊοαῖο ἰπδἰ (Πἰ5 ῥγθϑὶ οἵ δὴ ἰάἀοϊδίγοιιβ οὐδ νγὰβ σαῖμευ ἃ 5800 
οὗ ἴῃς ἰάἀοϊαίτοιβ Κίηῃρ Μαπαββεὴ (2 Κ. 21) 7 ἴδῃ οἵ Μοβεβ; 566 

οττἰςαὶ ποῖθ. Τηδῖ τπ6 ρῥυοβῖβ οἵ ἤδη οἰαἰτηθά ἃ. Μοϑβαὶς ᾿ἰηδᾶρε 15 

ἃ λει οἵ νΕΙῪ ρτεδὶ ἰηϊετεβδῖ. ᾧ [1 νὰ5 ποῖ ἴῃ 6 ΟἹ Μοβαὶς ῥτβϑῖ- 

ποοά ἰπ Ιβϑγδεὶ, 8ἃ5 15 οἰεαῦ ἔτοπι Ὠϊ. 3.35, δηά ἴτοταῃ ἴῃς ραίσοηγγηϊο 

Μυβῃϊ διποηρ ἴμε 1ονίϊεβ (Νὰ. 455 1 (ῆγ. 69 (64) ἄς.). --- Φοτση 
10 τλε ἄνιο 97 τλε ἀεῤῥοῤωέαποη ὁ “λ6 ἑαπα Ἴ ρτοῦδοϊν ἴῃς ἀεροτία- 
τίοη οὗ ἴῃς Ρεορὶε οἵ Νογίμογῃ (}1|6 6 Ὀγ ΤΊρ δῖ ἢ -  Ι]Θβασ ἴῃ 734 

(1 Κ. 153) ἰ5 τηδδηῖ. ὃ {{1ῃ6Ὸ οἰδιβα 15 ἔτοτῃ ἴῃ 6 μδπά οἵ δὴ εἀϊΐογ, 

Βονενοσ, ἰς 8 Ῥοββίθ]ς τῃδῖ 1ξ τείετβ ἴο ἃ 51}}} ἰδῖθὺ {{π|6. --- 31. “4: 
ἔρηρ ας 16 ἀομδ οὗ Οοα τυας αὐ δλϊ ρα] οὐ ϑῃΠοὴ 566 θεῖον οἢ 
41, Ζ7ῆε ἄοωδέ οὗ σοα; οἴ, τ 8. τ΄. 415. 1ῃ}6 ράββαρδβ ἴῃ ϑαπηιαὶ 
τηᾶκα ἰξ αὐ οἰεαγ ἴπαὶ ἃ τε ρ]6, οὶ ἃ ἰεηῖϊ, ἰ5 τηθδηῖ, ἢ ΗΟΥ 

Ἰοηρ 15 ἴδπιρὶε βιοοά ᾿ἰ5 ποῖ Κπονη. Βεσχίῃμεδυ {Π1πΚ8 ἴμαΐῖ ἴδ τα 

τηυβὲ 6 50Π16 ΟἸοβασ σοηποχίοη θεΐϊνεθη ἴΠ6 ςεϑβαίϊίοῃ οἵ [ἢ 5. συ]- 

ἴυ5 δ Πδη δηὰ ἴΠαϊ δἵ Θῃ Ποῖ, δηά βηάϑ ἰξ ἴῃ 1ῃ6 τεϊρίουβ σμδῆρθ8 
ἱπιγοάυσεα ὃγ ]ετοθοδηὶ 1. Ηἰβ5 πο [επρ]6 δ Βεϑῖμδὶ, νι 118 

ἰπιᾶσε οἵ Ὑδῆνθῃ ἴῃ ἴῃ 6 ἴογηι οὗ ἃ Ὀ0]}, 58ο ονετβῃδάονεα τ[ῃς οἰάδζ 

4. Οη οἴδεγ Ὦνροίμεϑβεβ 566 οττἰσαὶ ποῖς. 

1 Νοῖ οὗ (πε τῆρε οἵ Μαπαϑςβεὴ (Εν.). 
Φ 1 ἰ5 παίαγαὶ ἴο σοπηεοὶ (5 νυῖτἢ της ἑδοῖ ἰπαὶ ΑΌεὶ απὰ Ὁδη νγεγε ὑγουςγΌϊ δ! 

Ῥίδοαϑ ἰη νῃϊοἢ ἴῃς οἹὰ ουβίοπηβ οὗ [5γ86] νγεγε πιοϑὶ ἰεηδοίουϑὶυ ργεβεγνεὰ (2 5. 2οδ. 

δι: Ξε νε., Ὦτ., ΚΙοϑι.). 
ᾧ ΟΙεγ., Νδι!ά., Κὄμιεσ, διυά,, Βα., αἱ. πιὰ. ΟἸάετ βοποίαγβ γείειτεὰ (Ὡς ννοτγάβ ἴο 

τῆε ῬῃΠΙ5επε ννᾶτβ (οἵ, τ 5. 4210), 50 τῃαιὶ ἴτε ἰογπιίπαβ ἡνου]ὰ οοἰποίάε νἱϊ {πὶ ἰπ 
ν δὶ; 50 ἴῃ ον 5ἢ: δυΐῃπον οἵ ἴῃς ᾿ναφιίονες ἀφόγ. ἐπὶ ἡἰδγος βαγαλέρονι., τὶ αιεὰ ἴῃ 
{δε ννοτῖκβ οὗ [εγοπις, ΚΙ. Οτοῖ,, Ηἐηρβίεπθ., Κα. αἱ. Ηουδίψαηι οοπ)εοσίατεϑ ἸΥ ΝΠ, 

1 τὰς σαττγίηρ ἄνναν οὗ ἴπῸὸ αγά; 50 ΒΙεβκ, (αβ5., Εἰεῆπι (ΣΦ κά, ᾿. Ρ. 396) ; οἔ 

ΚΟηϊς, δ πὶ. ῬΡ. 257. 1 8ες Οταδί., δὲ ἐγφερίο δίδομεν. δ ὅες δὔονε, Ρ. 369. 
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ΒδηοίιατΥ δὲ ϑῃϊ]οῦ, ἢ] ἢ Πδα Ἰοβὶ 115 ΠΟΙΥ αὐκ, ἴπαῖ [τ (ε]] Ἰηῖο 

ἄξοαν ; ἴῃ βρίεηάϊά ἰτηαρα ψῃϊο ἢς βεῖ ἃρ δἱ Πδη (1 Κὶ. 122) 

ἴοοῖκ ἴῃπε ρῥ]αςε οἵ ἴῃς οἱ ἰάοἱ 5ἴοϊϑη ἔτοπὶ Μίοδῇ. να οδῃπηοῖ 566, 
Βονανεσ, ἢν, ἢ τῃ6 δυίπου τηϑδηῖ, Ὁ “ὲε ἥνιφ οΓ “εγοδοανι δέπ 

Δ ιεδαί, ὯΘ6 5ῃου!ὰ ἢανε δχργεββθὰ ᾿Ἀϊπηβε] 50 Οὐ] χυεῖγ. Τετο- 

Ὀοδηλ5 ἰηαρα οὗ ἴῃς Ὁ.]}} δἱ ἤδη πεεὰ ποῖ πᾶνε βυρρίδηιεὰ (ἢ 6 
οἷάοσ ἰάο]." 

22. ΤΠ 05] δδεγπάςεις οἰτουπιβίδηία] οἰαυβε; ν.8 1.1}, Νοῖϊος ἴῃς υ8ς 
οἵ ἴῃς οδυδαῖϊνε 5ἴεπι, ἱπίεγροβε ἃ ἀϊβίαηςε; οἰ. 2 νη, ρεῖ πεαγ; Δντγιρδῖ, 
“Ἵγαό. σνγανε., '. Ῥ. 36; («5.325 Ρ. 145. τ--ο γ0.)2} 2ο"δ 1 5, 3122 5. τ6 Οεη, 3138, 
-- 25. δ) πιρΌΝ}] οἷ, ΡΒ. 269 1 5. 156 ἀπά ἴῃε υὅβ8ε οἵ ΝΊΡΗ. 74. 210 ἃς. --- 
29. τὖν ἽΦΝΤ] οἱ. 135 ]οὉ 57 Κυι 417. ΤΆΕ ἔογπι ἰ5 τεραγάεὰ ὃγ Βὅ. (ὃ 906 ε), 
Βατῖῃ, Βυ}], αἱ., ἃ5. ραϑβϑοῖνες Καὶ. --- 80, 381. Κυε. (ΟῸΟΞ, ἃ. Ρ. 359 (.) τδίηκα 

τπαὶ ἴῃ ἵνο νεῦβεβ ἂγε Ὁγ αἀἰβεγεηῖ παπάβ, Ὀαϊ πεϊϊπεῖ οὗ ἴῃεπὶ ἴῃς οτὶρὶ παὶ 

εἷοβε οἵ ἴῃς βἴοτῃ, οἵ νυ δίομ δὲ πιοϑὲ ΟἹ ἔγαϑπλεπίδσυ σεπηδὶ ἢ 5. ΤΥ Ὀς ῥγα- 

βετνεά ἰπ ν.δὶ, ὙΥςε. (ογπιευν ((Ο]]οννίπρ διυα.) τεραγάςεα ν.δ1 88. ρεπαυίΐπα, ν. 30 
85 δὴ ἰηϊετροϊαιίοη (ΒΙεεκί, Ρ. 199); Τ [μἰ8 ορὶπίοῃ Βς βι σβεαυ θην τηοαϊὶ- 
Βεὰ: [δς ἴνο νεῦβεβ8 ῥοῦ. ἀο ποῖ θεΐοηρ ἰορεΐπετ, Ὀαΐ ἴῃετε 15 Ὧο τεᾶβοῃ ἴο 
τοΐηκ {παῖ ν.δ] ᾿ς οἱάδγ ἴμδῃ ν. δ (ονεῥ., Ρ. 357). Βυ. δϑοτῖρεβ ν.δὶ ἴο ἴῃς ἄτβῖ 
πδγγαῖίνα, ν.80 ἴο ἴῃς βεοοηά : Ϊ]οπαίμδη θεη Οεγβῆομι ἰ5 ποῖ ἴδε ῥτίεϑὶ νῃοτι 
ἴῃς Παηίϊεβ οαιγεὰ οΠ, ἔογ ἱπ {παὶ σδβϑς 88 πᾶπὶεὲ ννουϊὰ ἤᾶνε Ὀδεπ ρίνεῃ δἱ 

δ5. βτβὶ ἀρρεδγαῆος (178); δὲ τπιυβὲ πεγείοσς θεϊοηνρ ἴο ἴῃς οἴπετ νετβίοῃ οὗ 
ἴῃς βἴοτγ, δοςογάϊῃηρ ἴο νυν ῃϊοῃ πε γουηρ [(ενὶε ἀἰά ποῖ δοσοιηρδηῦ ἴῃς Ὠδη- 
ἰϊεβ; Ἰοπαίμδη ἰ5 (Ὡς ρῥτίεβὶ ποπὶ πεν βοΐ ἴῃ Ὠ᾽5 ρ]αςα, --- Ώεπος ἃπὰ πον, 

ν τε ποῖ ἴο]4, -- Ψῃεη [ΠΟῪ 5εἴῖ ἃρ τπεὶς βαποίυαγγ. Βαϊῖ, ἃ5 ῃ858 Ὀεθη βαϊὰ 

ΔΌονε, ἰΐ 5 ποῖ {{κεὶγ ἴῃ ἴΒς δυΐμον οἵ ἴπε βεοοπὰ δοοουπῖ νουϊὰ δανε βαϊὰ 
50 τηῦςἢ δρουΐ [58 γουηρ Ινενὶς ἴῃ [ἢ Ὀερὶππὶπρ οὗ ἴῃ βίογν, ἰξ ἢς ρἰαγεὰ 
τὸ ῥεῖ ἴῃ {πε βεαυεῖ (53εε ᾿. 395); ποῖ 15 ἰϊ ργοῦδθϊς {πᾶῖ, 1 Τοπδίμδη νγὰς 

ποῖ Μίςδἢ᾽ 5 ργεβϑὶ δἱ 4}}, θυΐϊ ννὰ5 ργοουτεά Ὁγ ἴπε ᾿Ὠαπί(εβ ἔγοπι εἰβεννῃετε, [Ὡς 
δαΐπου ννου]ὰ πᾶνε (αἰ]εὰ ἴο 58ὺ βοιιεϊπίηρ ποτε δρουϊ ἢἷπὶ. --- 30. 13. 7))5ν 

ὩΡ)2 12 Ὁ:.)} πιϑῃγ οοὐά. διὰ οἱὰ εὐά. δανε πφ)ς; 8εεὲ ᾿ς Ἐοβϑὶ σα' ἦσε. πὰ 

“ῥέεν αἰ, νοὶ. ἵν. Ὁ. 227.} ΟΝ [8 Μοβεβ, ννηϊο ἢ ͵5οὸ βἰδῃήβ, ΌὉΥ̓ ἴῃς 5ἰάς 
οἔὗ Μαπαββοῖ, ἱπ ἴῆς Ἴοπῆασϊς ἰεχὶ οἵ ΘΜ, Τηάϊ., 5, Βα Ηεῦσ.; 45.81.0 ἤδνε 

Μαπδββεῃ; Ἦν ἡ7ογεὶ; 3. Μαπαδβεεῖ, θυῖ Ερῆγ. ὅ5γγ. (ἰ. Ρ. 327) Μοβεβ. Τδε 

2 τρεβϑησιηι ἰα ἐχρ αἰπεὰ ἱπ γεν. Θεγαελοίά, χ. 2 ([ο]. 1.24): 12 Γ᾽ ὉΝ Δ ΤῺ 

ὭΦ 12. ΝΟ ὍΝ πΦῸ; τοῖς {ΠΥ Δαό. βαδα δαίάγα, [οἱ. τορῦ: Οεγβθοαι, ἱΐ 

9 Ασοογάϊηρ ἴο ΚΙοβίδγπηαηπη (ϑαγεμοὲς μ. Αὔπῆσε, Ὁ. 348 1), (ες ορίπίοπ (δαὶ 
7ετοῦοδπι ραυϊ οης οἵ ἢϊ5 πενν ἰάὰοἱβ αἱ δῆ γεϑίβ ΟὨΪΥ οἡ ἃ οοττυρίίοῃ οὗ ἴῆς ἰεχὶ ἰπ 

1 Κ. 1235-3); [ἢῃς νεγϑεβ οτγ ρίῃδ!!γ βροῖε οἠἱ]γ οἵ (ῃς εῥλδά αἱ Δπ. ὅ::ε αἷβο Εαγγασ, 
“Μὰ 5 ἴδετε ἃ αοϊάεη σαὶ αἱ ἤδη)" 2 χροτίίον, Οοἱ. 1893, Ρ. 254-265. 

Ἐ ΘΒ πη] ατὶγ Εν. (Ὁ ΚΔ ἢ. Ρ. 492) ; ϑεῆγαάεγ, αἱ. ὅ:Ὲ 6βρ. δῖυα., Ρ. 384--.387. 

Τ Οη Ἰείϊετβ δῦονς 1τῃἢς ᾿ἰπε (Ῥ5. 8014 7οὉ 383. 15), 56ες Οελέα τοε- Οελία, Νο. τόο; 
Βυχίοτί, ΤΙ δεγίας, ς. τό; αείχετ, σν:οΑγ , Ῥ. 2581. Ἡαττί5, ΣΟ ΜΚ. ἰ. Ὁ. 137. 
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ἷ5 δἀπη το, ττᾶ5 ἴῃῈ βδοὺ οἵ Μοβεβ, Ὀὰξ Ὀεοδαυβε ἢς (7ομβδίμδη ἀδοίεᾷ κα 

Μαμαββεῖ ἴδε ἴεχί σοπηεοῖβ δἰπὶ ἡ ἢ Μδπδββθῇ; ἃ βἰ πλῖϊαῦ ἐχρ δ πϑίῖο ΤΩΔΥ͂ 
Ὀε ρίνεῃ οἵ 177, ψ Ὠο σοπηεοῖβ πὶ Π Τυάδῃ, Μδηδββαδ᾽5 {τἰρε." ΤῊΝ 

ἱπίεγρτείαϊίοη ἰ8 τερεαίϊεὰ Ὀγ πε 71ευν 8} σομηπιεπίαϊοτβ; 4.5. Κδ.: ἴον (Ὡς 
β8κε οἵ Μοβεβ' ἔαὶγ ἔδπηθ »; 15 ἰπβεσίεα ἴο οἴδηγσε ἴῃς πᾶτης; δηὰ ἰΐ ἰ8. συγ εη 
δῦονε ἴδε ᾿ἰπε ἴο δῇονν [παῖ ἰΐ ἰβ ποὶ γεαὶν Μαπδϑβθὶ υυϊ Μοβοβ; 566 αἷβο ΚΙ. 

οἱ 177, Βδβῆρδμι οἡ βαόα ὀαίάγα, 1.ς., Νοτξὶ αα᾽ ἦσε., α]Ἰ. ΟἸοββεβ ἴο ἴῃς βδπι6 

εἤεοϊ ατε ἰουῃηὰ ἴῃ ἃ παπιδες οἵ ςοἀὰ. οὗ 33; Κεπηίΐςοῖ!, Φέσεεγί. σερέν αἱὲς, 

εὰ. Βτγυαῃβ, Ρ. 41, 497, 522. ΤΑποδυπὶ οἤετῖβ ἃ ἀἰβεγεηῖ Πγροῖμοβ8: ἴῃς παᾶππα 

15. ντ τεη ἴἢυ5 ἴο Βο]ὰ ἴῃς Ὀδίδῃος Ὀεΐννεθπ ἀϊβογεραπὶ ἰγαάϊ ἴοπβ. 11 νγαβ Ἰοίς 

ἔοτ Ῥτγοϊεβίαπι ἱμεοϊορίδηβ (ϑοῆπι., (Ιεσ., Ηοιίηρετ, ἃ].) ἴο θς πιοτε βογυρυ- 
Ἰουβ ἴδῃ ἴῃς εἐνν5, δπὰ ἀείεπὰ ἴῃς τεδάϊης Μδῃδββϑεῃ [Ι͂π ἴῃς ρσεπεαϊορίςαὶ 

βυβίεπι σούβθοῃ οὐ Οεγβῃοτῃ ᾧ 18 (ἢς ἤγβί- θοτῃ βοὴ οἵ 1,ονὶ; ἴῃ Ρ ἴῃς σειββοῃ- 

1ϊε5 ἀγε οπε οἵ ἴδ ἴῆτες Ὀγᾶποῆαβ οὗ ἴδε (γίδες οὗ [,ενὶ, [που ρἢ αἰϊορεῖμοτ ονεῖ- 

βῃδάονεά ὉΥ ἴῃς Κοπμαιῃίϊεβ ἴο νἤοπὶ Ααγοη Ὀεϊοηρεά. [ἢ [δε δἰϊοϊμαηεηϊ οὗ 
1 ον] τῖςα!] οἰτ1ε5 (705. 217-38 1 (τ. 671-786) [ἢ (ἀειβῃοπίϊεβ δᾶνα 41} [ῃ6 πογΐμοτγῃ 
οἰτ᾽65 (π᾿ Εαδὶ Μαμπδββεῆ, 1ββδοῆαγ, Αβῆεσ, ΝΡ Α}}). Τῆς ἱπίεγρτγειαϊίοη οὗ 

ἴῃ εβθςε [δοῖβ, ἰπ ἴμε Ἰίρμὶ οἵ ουὖζ νεῖβε, βεεπὶβ ἴο ὕες (Παΐ {πε ῥτίεβίβ ἂ ἤδη ἂπὰ 

οἴμετς πουίμεγῃ βαποίυδτιεβ κε Κεάεβῃ, δπὰ Οοϊδη θεγοπά οζάδη, οστπιεὰ ἃ 

δτουρ (Οευββοηῖῖε8) νυ Ὠἰοἢ ἰτασεὰ 115 πεαρε ἴο Μοβεβ. Τῆς ἱπιροτίαπος οἵ 
ἴπε5ς ῥτεβίπῃοοὰβ ἀεοϊ πεὰ 85 ἴπΠ6 ποτΐμετπ βϑαποίυδγεβ ψγεγα ποῖα δηὰ τῇοτα 

εοἰϊρβεὰ Ὀγ ἴποβε οὗ ἴῃς Ἵεηϊγαὶ, ἀπά Ἄνεπίυδ!ν ἴῃς βουΐπετη (τἰρεβ (ΚΟ δίῃ, 

708. 2139.26.958.. Οετββοηῖῖε 1, ενῖτε5 ψγετο, ἰῃ ἴῃς ρεπεδίορίοαὶ ἀρργεμεπβίοη, 
ἀεβοεπάδηϊ οὗ ἃ Οεύβῃοη Ὀεῃ [,ενὶ, γὯο ἴακε8 ἴῃς ρ]αςε οἵ ἴδε (σουββομῃ ὕδῃ 

Μοβπεὰ οὗ οὖς ἰεχῖ; οἵ. ΕἸεαζασ θη μάγου δηὰ ΕἸΐθζοσ θη ΜοβὨςῆ. ὃ -- 

81. υρῦ τιν Ὀπὺ 12}2}} Ὁ οἵ βεϊξίῃρ υρ ἰάο]5, 1 Κι. 1239.2 Κ. 217 οτ. γδ0 3.288 
(ϑιυά.). 

ΧΙΣ.- ΧΧΙ. Τὰὸ ὑτἱῦθ οὗὨἨ Βοηὐδμΐη 18 ΠΘΑΣῚῪ οχίθσταϊπαίθα 
ΒΥ [16 οἴμον [βγ6}1{68. 

Τῆς βεοοηά οἵ ἴῃ ΞΡ] ΠΕ ΠΙΑΥῪ Ὠδιταῖνεβ γίνε ἴῃ 6 5ἴοτγυ οἱ 

ἴῃς ψὰγ ψ] ἢ Βεη)απΊη, 115 οαι8ε δη σοηβθαιΘῃς 685. ---- ΤῊΘ οοησι- 
Ὀίηε οἵ 1μενὶϊε γεϑἀϊηρ ἴῃ ἴῃς ΗἸρἢ]δηά5 οἵ ΕΡἢτσαὶπὶ ἀθβογῖβ ῃἰπὶ 
δηα τουγηβ ἴο Ποῖ ἔδει ἤοῖης ἴῃ ΒΕΙΠ] μετ οὐ Τυάδῃ (19}2). 
Ηε (ο]]ον5 μεσ ἴο Ὀσίηρ ΠῚ Ῥδοῖ. Αἰἴΐεσ ἰαγγγίηρ ἴοσ βενθσαὶ ἄδγ5, 

Φ 86εε αἷβο .δλὲγ ἀα- δλεγῖνε γα. ΟἹ αῦ. [τ 5 αἱ Ἰεαϑὲ ἃ ουτίουβ οοἰποίάδηςς παῖ 
ἴῃ ]οβερῆυϑ ἴῃς ἢγϑὶ Ηἰρἢ Ῥγίεβι οἵ ἴῃς ϑαπιδγίδπ ἰεπιρὶς οἡ Μί. σεγσίπι '5 παπιεά 
Μαπαββεῇ (αρε. χὶ. 8, 2 .). 

866, ᾿ιτπετ, ΒΙδυ, λ7ατονεί, ζὕαονεμελμησεη, Ρ. 48,09 αηὰ 70... [Δη. ᾿8ος, Ρ. 333. 

{ Ου ἴδε οὐἱπορταρῃγυ 5ε6 ΕΤεπϑαοτῆϊ, 27α5:ογ εἴ. Μ΄ ὄγίεγόμολ, Ρ. 277. 
ᾧ Ὑπετε γᾷ 5 αἰ5ὸ ἃ Ὀγαποῖ οὗ ἴῃς Μετγαγίίε 1, ανίϊε5 νυ ῃΐοἢ Ῥοτα ἴῃς ἤᾶπις ᾿Φ)Ό, 

ἐς., Μοταΐϊεο. ΙΙ 5εὲ Αὐδεσγίεη, ϑεμα. κι. Αγάδ,, τ86ο, Ρ. 549 ΕΞ, 



ΧΙΧ.ΧΧΙ. 493 

186} 5εἴ ουὐξ οἢ ΠΕ σοίυγῃ ἰδία ἰπ ἴῃς δἤεσποοη, δηὰ τὲ οοη- 
βἰταίηδα ἴο δδ1ῖ ἕοσ ἴῃς ηἰρῃξ δ Οἱ δεδῆ, νῆεγε [ΠοῪ πὰ δηϊοτίδίη- 
ταεηΐ ἰῃ ἴῃς Ποιι5ς οἵ δὴ οἱ πηδὴ Ψῃο 15 ποῖ ἃ ηδῖϊνε οἵ ἴῃ ρίδος 
(ν.553). Τπὲε πιϑὴ οἵ ἴῃς ἴονῃ 8εῖ Ὁροη ἴπδθπὶ 85 ἴῃ6 ϑοάοπηϊῖο5 
ὍΡΟΙ [μοἱὐ᾽β ρυαδίβ ; ἴῃ6 1,δνὶτα βυσσθπάθγβ ἢἰ5 σοπουδίης ἴο [ἢ 6 πὶ, 
δηὰ ἱπ ἴῃς τηοσῃΐηρ ἤπα5 πεῖ ἀεδα οἡ ἴῃς ἰἢσεβμοὶὰ (ν.25). Ἠς 
Ῥτιοςδαάς ἴο ἢϊ8 ἤοτης, ουΐβ [Π6 ψοτηδη᾽ 5 ὈΟΑῪ ἴῃ ῥίδθοθβ, δηά βεηᾶς 
ΓΘ55 ΡΈΕΙ ἰὨσουρῇ ἰῃς ἰδηα, ο4]}}πρ΄ Οἡ Ι5γδ6] ἴο ἀνεῆρε ἴῃ8 ουΐ- 
τασε (ν.33.5). -- ΤῊς ΙΒγδο] 65 8556 π} 0 ]6, ἰουγ πυπάτεα τπουδαηὰ 
βἴσοηρ, βθᾶγ ἴῃς οδιι56, Δηἀ Γαϑοῖνα ἴο Ῥιηϑῃ ἴῃς τηθῃ οἵ Οἱ εδἢ 
ἃ5 πεν ἄθβοῖνε (2011). ὙΠΕΥ ἀειηδηά οἵ ἴμε Βεη)δηλἶε5 ἴῃ 6 
βυστεπεγ οἵ ἴῃς. συ] γ πλεη ; Ὀυϊ τῇς Βεη)διητε5 γείυβε δηὰ ῥζγὲ- 
Ῥᾶτγα ἕογ ψᾶγ (ν. 5.7), Αἴ σοπβυϊίηρ τῃ 6 ογδοῖς, ἴῃς 5γϑθὶ 65 
Ἰοίῃ Ῥαῖῆς, θυϊ ᾶγὲ ψοτβίθα (ν..5 53), Τὴδ βεοοηᾶ ἀδγ {πεν Πᾶνα 
ὯΟῸ Ὀεῖζευ βδυσςαβ (ν.35 5); υϊ οἡ τῇς τπἱγὰ ἀδγν, ὈΥ ἃ βἰγαίδρεμι, 
οσαρίυτε Οἰνεδὴ δηά ουϊ ἴῃ6 ΒΕΘὨ)ΔΠΊ6 ΔΥΓΩΥ ἴο ΡΙΘΟ65 ; ἃ Γεπηηδηΐ 
οἵ 5ἷχ δυηάτεα πηδῃ Ἔβοᾶραβ ἴο ἴῃ6 νι] άεγηθβ5 (ν. 5.7). Τῆς ἴοσσῃβ 
οἵ Βεη)αγηΐη ἀγα Ὀυτηδά, δηα 411 τπεὶγ ἱπμδ ϊΔηϊ5, πηεη, ὑγοτήθῃ, 

Δα ΤΠ] άτεη, ρυΐ ἴο ἴῃς ϑνοσὰ (ν. 3). --- Ετοτὰ ἴῃς ϑἰδυρῃϊεγ ἴῃ 6 

15γδβ} 165 τεῖυσῃ ἴο ΒεῖΠε], ἰῃ ρτεδὶ αἰβίγεββ ἴῃμδὲ ἃ {τἰδ6 ἰ5 Ἰδοϊκίηρ 

ἴῃ Ισγᾶ6],. Εοσ [πουρῇ 5'χ μυπμάγεα πιεῃ βυγνῖνε ἴῃς Ῥδῖ]6, 41} τῃς 
Ιβγδθ}ϊε5 ἤανα ϑύοσῃ ποῖ ἴο γίνε τῃεὶγ ἀδυρῇϊειβ ἴῃ πιαιτίαρε ἴο 

τῶδῃ οἵ Βεη͵αγηίη (21:7. ὙὙΏΕΥ βεηὰ δὴ εἊχρεαϊοη δραϊηβὶ 
7θεβῃ ἴῃ Οἰεδά, ψῃϊοἢ δίοης οἱ 411] τῇς οἰτίεβ οἵ [βγαδὶ [411δἀ 
ἴο 5εηά ἰἴ5 σοπηρεηί ἴο ἴῃ6 ρτεδῖ Ἰενυ, ψ] ἢ ΟΥΟΥΒ ἴο 518} 4]] 115 

ῬΘΟΡΙΘ, ΟἿΪΥ βανίηρ αἰϊνε (ἢ 6 νἱγρίῃ γἰσ]5. [Ἃἡἢ τῃϊ5 ἂν [ΠΥ Ρτοουτε 
να 5 ἴῸΓ ἴουγ Ὠυηάτεά οὗ ἴ[ἢε Βεη)διηῖῖεβ (ν.5). Ὑνο δυπάτεά 
Ὀείηρ 51}}} Ἰαοκίηρ, [ΠΥ σουηδεὶ (πε Βεη)απλεθ ἴο σοησ6 8] [ἢ 6 πη- 
56Ἶνε5 ἴῃ ἢ νἱοϊἱγ οὐ ϑ,ΠΟἢ δὲ (ἢς ἔπε οὐ 6 δῃπιυδὶ [εαϑὶ οὗ 

Υδῆνες, δηὰ νῆεη ἴῃς πιδίάθηβ οὗ ἴῃς ρίδοε σοοπῃβ ουξ ἴο ἄδηςς 
ἴῃ τῆς νἱπεγαγάβ ἴο σδιτΥ ἴμεπι οὔ ὉΥ ἴοτοα ; ῥγομῃηβίηρ ἴο ἀρρβᾶβε 
ἴῃς ρὶη5᾽ (Δἴ οτβ δῃὰ Ὀγοίμετβ. ΤῊ5 ρ΄δῃ Ὀδίηρ βιισσα βίαν οᾶτ- 
τίοα ουΐ, [ῃ6 Ι5γδ 6} 1165 ἀἴβρεσβε ἴο {Ππεὶσ ποπιαβ (ν.᾽ 5 5). 

Τῆς παιταῖϊνε οἵ ἴῃς γγὰγ σι Βεηϊαπηίη ἰ5 δοροῖμον ἀἰδγθηϊ 
ἔτοτῃ δὴν οἵ τῆς οἵδε βἴοτίεβ ἱπ ἴπ6Ὲὲ Ὀοοῖκ" ὙΠῸ πυμηθ 5 ἃτα 

εχασροταϊεἃ ἴο δοβυσάϊν: [ἢ6 Ιδνγ οὐ βγϑθὶ ἰ5 ἔοὰγ πυπάτοάᾶ 

φ ὅς ε., Οὐν»ρ., Ῥ. 233 Β. 
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τβουβαηά πηδη ; ἴῃε Βεη)αγηε5 τη βίαν ἰὐγεηϊγ-ϑὶχ [πουδαπά.". [ἢ 
1ῃ6 ἤτοι ἵννο ἀδγϑ᾽ Πρῃτίηρ ἴΠ6 15γ46}116 1055 15 ΤΟΥΕΥ Τπουβδηα πΊΘῃ, 

ψὮς τῆς Βαη)αιηϊῖεβ ἀο ποῖ ἰοβε ἃ τηϑῃ ; οὐ ἴῃε [ἢϊγτὰ ἀᾶγν ἴΠ6 

14 0165 ἀύὲ ἰὐτηθά, δηὰ ἴῃ6 Βϑη)διηα5 ἀγα δἰπιοϑῖ δπηὶ ἢ δι θα, ἢ 
ΔῊ ΔΡΡδγεηῖ 1οβ5 οἵ ΟὨ]Υ {ΠἰΓΓῪ τηθῃ οἡ ἴῃ 6 ΟἴΠΕΓ 5Ϊ46. ὍΤῆε βροη- 
ἰδῆδουβ δηὰ υηϊϊεά δοϊίοη οἵ 4}1 Ιβγαδὶ 15 Ἔνθ τΏοσε βυγρτί βίης 
ἴδῃ τὰ ῥγοάϊρίουβ πυπηῦθεῖβ. [τ 5 ρεγίεογ οἰεασγ ἔσο ἴῃς 
βίοτίθβ οἵ ἴπε Ἰυάρεβ τῃαὶ ἴπετὰ νγᾶβ ἴῃ [Π15 ρετοα ἢ υηΐοη οἵ Δῃγ 

Κιῃά διηοηρ ἴῃς Ι5γδεῖτα {τἰῦ65. 1,δεδάθτβ κα Εμπυά, Οἰάεξοη, δηὰ 
7ερθῖθδἢ πᾶνε δἱ {πεὶγ Ὀδοῖὶς οἡἱγ τπεὶγ ἰτηπηθαϊαῖε οἸδηβπΊθη, οἵ 

δῖ πηοβῖ ἃ ρτοὺρ οἵ πεὶρῃθουτίηρ {065 ; δηά τπεὶγ ϑιισςεβ8 βοπιο- 
{ἰπι65 Ἔχοῖϊθϑ ἴ[Π6 ἤδγοβ ᾿θεδϊουϑυ οἵ οἴμεῖς (δ᾽. 1215), Ἐνδῃ ἴῃ 
τῆς ρτεαῖ βίγυρρὶε νι τἢ6 Οδηδδηϊεβ ὑηάσσ 5,βεσα, πῃ νηΐ ἢ 4] 
τῃαῖ Ι5γα6] ἢδά ραϊηδά 'ἱπ (δηῖγαὶ Ραϊδβδίίης νγᾶ5 προ ]]δὰ, Πεῦο- 

τῦ τγὰβ ὑηδῦ]ε ἴο υηϊῖα 4}} [π6 {πἰρεβ ἰὴ ἴῃ6 σοπηπιοη σᾶυ86 ; ποῖ 

ΟΩΪγ Τυἀδῃ δηά, ϑἰπηθοη, νὴ δῖα ποῖ Ἔνθ πδπιθὰ, δυϊ δυῦδῃ, 

Οεά, Ώδη, δηὰ Αβῇῆεοσ βἰοοα δἱοοί. Βαῖ ἱῃ οἷ. 20 21 δὶ] ἴπε ἔνεῖνα 

ἘΠ 065 ἅτε ραϊπεγεα τορεῖπεσ 85 οὴ6 τηδῃ, “ ἔτοῃ ἤδη ἴο Βθουβῆβῃαδ, 
δηᾷ τῆς ἰαηὰ οὗ Οἰοαα,᾽" δηά, νἱϊπουῖϊ ἃ Ἰεδάθσ, σοηϑυὶ δηά δοῖ ἃ5 

1 ὉΥ ἃ σοτητηοη ἱηβίίηςῖ, ὙῊΪ5 5 ρί]αγ ἈΠΕ, ἰΐ 15 ἴο δὲ οὐδεσνεα 

{ατῖμοτ, ἰ5 ποῖ ροϊςαὶ, Ὀὰϊ τοϊρίουϑ; ἰδ 18 ποῖ ἃ5. ἃ Ὡδίίϊοῃ οὐ ἃ 

ῬΕΟΡΙε τπαὲ Ισγϑαὶ δοῖβ, Ὀὰϊ ἃ5 ἃ ζθῆθγαὶ 8556 ΪῪ οὐ τῃ6 σῃυτοῇ ; 

186 ΟἿ]Ὺ οὔἶοοιβ νῆο ἅτε παπηθα ἃγὰ ἴῃ “ εἰάεσβ οἵ ἴῃ6 σοπρτερα- 
τίοη." ΤῊΪΞ ἰβ ἴῃ ρ᾽ατγίηρ, σοηϊγαβι ἴο [ῃ6 ΡῥΙοἴυταβ οἵ ἴῃ τε]ρίοη οὗ 
οΪά Ι5γ86] μι ϊος τἴῃε ΒοοΚ οὗ πάρεβ ρῖνοβ 5; ἴῃ6 σοησερίοῃ οὗ 

ΙΞγδεὶ ἃ5 ἃ σῃυγοῦ ἰηβίεδα οἵ ἃ ρβεορὶε οὐ ἃ Ὠδίίοη 15 οῃαγδοίϊθσίβϑιῖς 

οὗ ἴῃε ροβί-εχὶ!ς βίγαῖαπι ἴῃ ἴῃς Ἡδχδίθυοῃ δηαὰ οἵ ἴῃς Βοοκ οἵ 
ΟἸὨΒτοηΐοϊεβ. Τ᾽ Τῆς ἰδηριάρε οὗ Τυἀ4. 20, αἶ5ξο, Ρυϊβ 11 ἴῃ ἴῃ 5816 
ΠοΙΡΔηγ. ὍΤθεβα ενϊάθησεβ οἵ νεῖν ἰαῖε ἀδῖε ᾶγθ, ἰὴ ἰῃε τηδίῃ, 
οοηδηεξα ἴο οἢ. 20 21:1; οἢ. το δηά τῆς επηὰ οἵ οἢ. 21, ου ἴῃς 
ΠΟΠΙΓΑΙΥ, ἅττα οὗ [6 ϑᾶπια ρεηθσαὶ ομδσδοῖεσ 85 ἴῃ6 οἴπεσ ϑἴογιεβ 

ἰπ τε ῬοοΚ ; οἢ. 19 Π85 δὴ οὐνίουβ ἀβηἰ Ὑ τιτῃ οἷ. 17 18; 21}: 
Ὧ85 ΘΠ} ηΘΏΠΥ ἴπε ποῖε οἵ δηΠαυγ. 

ΦΊη [πε ϑοηρ οἵ Ὠερθοτγαῇ ἴδε ἄρπιηρ κἰγεηρίῃ οὗ τῆς {065 15 ρυΐ ἀονῃ δἱ ουν 
τῃηουβαπᾶ, ὙΠ ΟἿΪΥ πυπιρεγβ ἰπ τἢς Βοοῖ οὗ [υἄρα5 νος ἀγα σοπιρᾶγαῦ]ε ἴὸ 
ἴῆοβα ἰπ οἷ). 20 ἂτὲ ἴῃοβε ρίνϑη ἔογ ἴῃς ἰοβϑεβ οἵ Μίάϊδη (810). 

Ἐ δυςἢ ἃ οοποεριίοη σου ΟἿΪγ ατίϑε αἱ ἃ {ἰπ|6 γε ἴῃς ηδιίουδὶ [ἰΐς οἱ ἰσγαεὶ 
ν)7ᾶϑ ἃ ἰμἱηρ οὗ ἴἢε τεπιοῖς ραϑβῖ, 



ΧΙΧΧΧΙ. 4ος 

Τῆιε τηοϑὲ ρυοῦδῦϊα ἐχρ᾽δπαίίοη οἵ ἴἢεβε [δεῖ ἰβ, [ῃαϊ ἃ σομϊδηλ- 
ῬΟΓΑΓΥ͂ οὗ ἴῃ6 ΟὨγοηίοϊοσ ἴοοῖκ [μ6 οἱά 5ἴουυ ἰῃ Βαηά, δῃὰ ραΐ ἰᾷ 
Ρίδοα οἵ [6 οτίρί πα] δοσουηῖ οὗἩ ἴλ6 ννᾶὰὺ ἴῃ ψῃϊο ἢ τῃ6 οἴ Π6Γ 15γδοὶ- 
1165 Ρυπίϑῃεα τῃ6 ουΐταρε Αἱ Οἱ οΔἢ ἢἷ8 ον ταργοβεηϊδίίοη οὔ ἴῃς 
ὙΑΥ 500ἢ} ἃ [Πίηρ 5ῃουϊ ἃ δ6 ἀοπα ὃγ ἴδε σοηρτοραϊίοη. [ἢ 118 
οοπηροϑίτίοη, ψ ΐοἢ 15 οἵ 1ῃ6 παίυγε οὐ Μ|ιάγαβῃ, ἴῃς δυῖποῦ ρσοῦ- 

ΔΌΪ [Ο]]οννεὰ ἴῃ6 ογάθγ οὗ ἴῃ6 οἱάδσ πατταῖϊνε δῃά ἴῃ σοπβιἀθσδῦϊα 
Ῥατὶ ῥγθβεγνϑά 115 ἰδῆρυαρθ. Ὅγᾶσθβ οὗ [Πε Ἰαῖεσ ἢδπὰ πΊΑΥ ρετ- 

Βᾶρ5 Ὀ6 τεοορηϊζεά ἴῃ οἢ. 19 αἷἰϑο. [1 5 ροββί]6 ἴῆαι ἴῃς οἱάοσ 

τεχὶ νγὰ5 15εἰ σοπηροβίίε ; ἰῃ 1055 1ῃ6 βίοιυ ἰ5 τεάυπάδηϊ δηὰ 

οοηδιβεά, δηα ποτα ἴπδη Ομ δἰϊθπιρὶ ἢδ5 θδθη τηδάδ ἴο 5Ξοἶνε (6 
ἀϊθηου!ε5. ὉΥ δηλ γϑῖβ, Ὀυϊ νι πουϊΐϊ σοπδρίοιουβ ϑυοςοθββ." ΤΟ 

οἰάεβε ἰοσπὶ οὗ ἴῃ 6 βἴογυ γηδ  ρεγῆδρϑ Ὀ6 ἀετίνεά ἔγοτῃ ]. 

ΤῊ ἰδίου οδὶ σμαγδοῖεσ οἵ οἢ. 20 2111} ν»}}} βοδγοθὶν Ὀ6 βϑυίουβὶυῪ 
πηδίηἰαϊηοά ; ἴῃ ἴῃ6 ΨΠοΪ]Ὲ ἀδβοσιριίοη οὔ [πε ννᾶγ ἴἤεγα 5 Πασα]ν ἃ 
βου θίδηοα οὗ τε] ῖγ. Βυῖ ἴῃς οἱὰ 5[ΟΥΥ πιυδὶ 4150 πᾶνε τεϊαϊθὰ 
δον ἴπε τεροτὶ οὗ ἴῃς οτίτης δ Οἰδεδῇ Ὄχοϊϊεὰ τα Ποῖτοῦ δπᾶ 

ἱπαϊρπαίίοη οὗ ἴμ6 15γδϑὶ 65, ἀη ἃ πονν, ἤδη Βεη)]ατηΐη το ι5θα τὸ 

ΒΌΓΓΕΠἀΕΓ ἴΠ6 συ γ Ῥάγί65, [ΠΟΥ ἢοΐ ΟὨἹΥ νονεὰ το ἱπιογάϊοϊς τπ6 

σοηδυδίαπι ἢ {πᾶὶ ἀπΌς, ὈὰΣ νἱδι ἃ {Ππδτλ ἢ βάναρσε ται θυ- 

τίου ψῃϊοῃ ανθη τὨγεδιθηθα ἴῃς αχἰβίεπος οὐ ἴῃ6 {τῖρε (566 6βρ. 
4.88.) ὍΤΠδῖ 115 Ὠδγγαῖϊνα ἢδ5 δῇ ἢἰβίοσί δὶ θδϑβίβ, 1 566 ὯῸ γθάβοῃ 
ἴο ἄξεηγ. [ἱ ἰ5, οἵ σουτβα, ἱηογθα ]6 ἀπὲ τῃ6 ττὶρε οὐὗὁἨὨ Βαοη)αγηΐῃ 

τννᾶ5 δἰπιοβὶ ὄχι ογηγηδίθὰ ΟἿἹῪ ἃ ρεῃογδίίοη ογ ἵψο Ὀεθίοσα ἴῃ 6 της 

οὗ 58}; Ῥυϊ ἴῃε ενβηῖβ γεϊδῖβα ἴῃ 1ῃ656 σῃαρίεγβ ργοῦδοὶυ [4]} ἴῃ 
ἃ τηυοἢ Θδι] 6 ροτοά, δηᾶ ἴΠε οαἰδβίσορῃς, βεγίουβ ἃ5 ἰξ δνϊἀθ Εν 

5, σαπηοῖ ἤᾶνα Ὠδά δηγιῃϊηρ κα τῃ6 ῥτοροτγίίοπβ ψίνεη ἴο ἰΐ 
ὈΥ τε Ἰαῖει νυ θοῦ ἴῃ οἢ. 2.6. ΝῸΓ ἄοεβ ἰϊ ἀρρεᾶγ ἴο τις δὲ 8]} 
ῬιοῦδοΪε ἴπᾶὶ ἴῃ ψῆο]8 βίοιυ ἰ5. ἃ βοιίοῃ ἱπβρίσεά ὉγῪ εν 5ἢ 
Βαῖγοα οἵ 841 δηὰ 411 ἴπῸ ρ]δοθβ ψῃ οι ἡγεγα δϑβοοίαιεα νυ! ἢἰβ 
τηθιηοσυ. ἡ 

Ιη Ηοβ. 9) τὴῆ6 ῥτορμεῖ ἀδβοίαγες {πὶ 1ϑγὰθὶ ἴῃ ἢἷβ ἀδγ' 858 
βουπάεα τῃῇ6 ἀεριῃβ οὗ ἀδργανίϊγ, “5 ἴὶ ἀἰὰ 'π {πε ἄδυβ οἵ 

Οἰθθαῖ" ; ἴῃ τοῦ νὰ τεδά, “ Εσοπὶ ἴδε ἀδγβ οἵ Οἰδεδὴ του ᾿δϑὶ 

βἰῃπεά, Ο 5.86]. ὙΤῇα οἱ θγ σοπηπιθηϊδίουβ ρθηθγα ν υηἀεοτοίοοά 

Φ 566 Ὀεΐονν, ἢ. 407. 

ΤΟυάεπιδηη, Οτδεῖς, ννε., Καα.; 566 Ὀείονν, ἢ. 408. 
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ἴηοθ6 νϑῖβθβ ἴο τείεσ ἴο [υἃ. 19-21." ζ, μοψανοσ, ἱπίογργεῖβ τοῦ 
οἵ ἴπε Ἅῃοῖςς οὗ 840] 45 Κίηρ, Τ δηά [ἢ ϊ5 Ἰηϊδγργοϊδιίοη ἢδ5 γθ θην 

θεδη τενὶνεα Ὁγ ΝΥ 6 μδυβθὴ δηα οἴμοτβ. ἡ Τῆς ουΐταρε αἱ Οἰδεδῇ, 

7υά. 19, ἰ5 ποῖ ἴο Ὀε ἰαἰά δὲ [ηε ἄοοσ οἵ 1βγδεὶ, ψῃ]οἢ 50 ῬσΟΙΉΡΕΙΥ 

δα 5θνθσεὶν ρα η6α ἴῃς ρετρείγαΐοτβ ; δηὰ τς οὐδ, δἰγοοίουβ 

85 ἴξ νᾶ5, ἀϊἃ ποΐ τῆακε δῇ ἐροςὴ ἰῇ 15Γ86]}᾽ 5 ὅᾶῦεεσ οὗ ψ]οκεάῃθββ. 
Οη τὲ οἴδεσ μαηά, Ηοβεα τεραγάβ ἴῃ πηακίηρ οὗ οἴμοσ Κίηρβ 
Ῥεβϑιάθ Ὑδῆνθῃ 88 Δροβίδϑυ, ᾿υϑὲ 85 {ὙῸΪῪ 85 ἴῃς ψοσβῃὶρ οὗ οἵμοῦ 
δοάϑ ὑεβιάε Ὠΐπη. ὃ Τῇ οοηϊεχὶ οἵ Ηοβ. τοῦ ἰβ νεῖν αἰβίουϊ;, ἀπά 
ν, ὨΊΟἢ ΜῈ 5μου]α ἐχρεςῖ ἴο ἴῆγου Πρ οἡ [πε τηδδηϊηρ οἵ ν."", 
5 [1561{ Πορβ] ϑϑὶγ οὔβουγα. γε] μαυβαη᾽ 5 ἀγρυτηθηῖ, πονγενεσ, ἀθε5 

ποῖ βθϑῖχ ἴο τηὰ σοηνϊποίησ. ΤῊΣ οτίπις οἵ τῇς Βεηἠαπηϊιεβ οἵ 
ΟἸθεδδῆ, ἰῇ {πὸ δῃοϊθηὶς νὰν οὗ (πη κίηρ, Ὀτουρῆϊ συ ἀροη 84]]} 
5186] ; ἴὶ ἀδῆϊθα Ὑδῆνθἢ᾽ 5 Ἰαπά δῃηὰ ρεορὶβ. Τῆδὶ [β5γδ6] ὄχρὶ- 

διά ἰξ ἴῃ τῃ6 ὈΪοοά οἵ ἴῃς οἴεηάοιβ ἀϊὰ ποῖ υηάο ἴῃς ἀδδά, νῃϊοἢ 

ταῖς ννῈ}} βαγνα ἴῃ6 ρσορῆεϊ 845 ἃ ἴγρε οἵ δροπηηδῦϊες ἀδργαν!ν, 
τῆς ἤγβι ρ᾽υηρα ἰηῖο ἴμᾶΐ ἀδρίῃ ἴο ψῃϊο ἢ 41} [5γδ6ὶ μαὰ πον βυηῖκ. 

Ου ἴδε οἴπεῦ μδηά, 1 Ηοβεα μδά τηεδηΐ, “ Ετοῖ ἴῃς ἄδγβ ψῃδη 

541 οὐ ΟἸρθεδῇ ννὰβ τηλᾶς Κίηρ δὲ Ο!]ραὶ᾽" (1 5. 1115), ἢὲ νουά 
ΒαγαΪγ ἤᾶνε Ἔχργεββεα ἢἰπιβαὶζ ἴῃ τ[ἢ6 δηϊρηιαιῖοδὶ ρῆγαβε, “ ΕΤΟπὶ 
τε ἀδαγβ οὗ αἰ θαἢ."} 11 ἀοθβ ποῖ πεοαϑβατ!ν ἴο]]ον τῃΠ4ἰ Ἡοβεᾶ 

Βδὰ τεδά ]7υἃ. 19-21 Ἔνθ ἴῃ 115 οτὶρίπμαὶ ἔοσπι ; ἰῃουρῃ ἱΓ ἴῃς 

οἸἀδϑὶ νεγβίοῃ οἵ [ῃ6 βἴοσυ σοῦθ5 ἔσοτα Ϊ, ἰζ 15 ἠοῖ ᾿τ ροββ:0]6 τῃδϊ 
ἢ6 ΤΔΥ Πᾶνα ἄοηα 50. 

Οἱ ἴδε οτἰτοαὶ Ργο ] πιβ ἱπ οἢ. 19-21 5ε6 Δ Πα υβεη, Οονε., Ρ. 233-238; 
Ῥνοὶδ,, Ῥ. 243-245; Οὐάεπιδηη, ἡ ήομαίελγα “ἐν σερολ. μ. Ἡψέσεεησελ. αἰ, 
δ)αενίλεν»ς, τ869, Ρ. 357 ἢ; 5 Οταεῖζ, σελ. αἱ, )μάερ, ἱ. Ῥ. 351--25ς; ΚαῊ- 
πεη, ΓΟ, ὶ. Ῥ. 360 Α΄. ; Βόὄμπιε, ΖΑ͂ 7 Κ. ν. Ρ. 30-36; Βυάάε, Δ᾽ Ἰελ. τ. ϑαπε.ν 

Ῥ. 146 86.; ΚΙεεῖ, ΟΑ. ἱ. 2. Ρ. 21 ἢ. --- ΜΝ) ΕἸ παυβεη τερατάβ ἴπε βίουυ 85 οὗ {πε 

5Δγὴ6 Ἑμαγδοίεγ δηὰ ἂρε [πγουρῃοαυῖ: (ἢς ρστεδῖεσ νἱνί ἀποβ8 δῃὰ ἀρρεᾶγαπος οὗ 

ταδὶ ν ἴῃ οἢ. 19, Ὠϊσ ἢ ϑιυά, μδὰ οὈβεγνθα, ἂτὲ ἄυς επίίγεῖν ἴο (Ὡς δυϊῃοτ᾽β τί; 

ἴδε ομαρίετιβ ἃγε ἔ1}} οὗ τεπιϊ πίβοθποθβ οὗ ραβϑβϑᾶρεϑίη {με οἹάεγ Ἰἰτεγαΐαγε; ἰξ ΠΛΔΥ 

8. 80 Τετοπιε, Ογτ!, ΑἸεχ., Εδ., ΚΙ., Αθατθ.; Ὁγαβ., Οτοί,, Εἰοῃῃ., Ἐοβεηπι., 

Νονϑοῖ, Εευ55, αἱ. ρίυστ. ϑοπὶε οὗ ἴῃς οἱάδσ ἱπίεγργεϊῖειβ 5ὸ Ὀδοὶς ἴο ςἢ. 17 18, ἴο 
ον ἢονν 4}1} [σγαεὶ δά 5ἰηηςὰ ἰῃ ἰοϊεγαίίηρ ἰἀοἰδῖγυ, απὰ ἐχρίαϊη ἴῃ 1815 γῶν τμ εἰσ 

ἀείεδι ἴῃ ἴῃς ἢγϑὶ ἴσο ἀδγϑ᾽ Ὀδί]ε. 
1 7εἜτοπιὶε (ου Ηοϑ. 99) οἴετϑβ (5 ἃ5 δῃ αἰϊεγηαῖννε ; 5ες αἷδο δ. οὔ Ηοϑβ. 99. 
Ἔ Ννε., Οονιρ., Ὁ. 237; Αἰείπμε βηοῤλείεη, ἴῃ ἰος.; δία. Ο Κλ. ἴ. Ρ. 580; 5πιεῃὰ, 

“41ε:|. Κεἰιριοπερέσελ,, Ρ. τοᾳ:; οἴ. αἰδο Καε., (Ὁ, ἴ, Ῥ. 361 ἴ. ᾧ  ε., μα. 
Ι Αχαίηϑι νν ε., ες αἰδο Βυ., δ έάδ μ. ϑώγι., Ρ. 147; Κιτ, Ο648. ἱ. 2. Ῥ. 2ὲ ἃ. 
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τοὶ! θῈ ἀουδιεά ψμεῖμετ πε πασταῖϊνε μ85 ΔηΥ Ὀα5ὶ5 οἵ Ηἰβίοτίς ἕδοϊ; δαὶ ἴῃς 
δαῖμον 15 δηϊπιαϊεα Ὦγ μαϊτεὰ οἵ με Βεπ)απηῖῖς Κίῃσάοπι 15 πιδηϊεδί. Μοβὶ 

οἴμεσ βομοΐαῖβ τεοοσηῖζε ἴΠαὶ δῃ οἱάογ βίουυ ἀπά ευ]εβ {πε ψοῦκ οὗ ἴδε ροβὶ- 
Ἔχὶϊὶς δυῖμος οὐ 15 οοπιδίπεὰ ψ ἢ ᾿, Βεγίπεϑα {πὶ πκΚ5 (Παΐ ἵννο βἰγαπὰβ ἃσε ἴο 
Ῥε ουπά ἴῃ οἷ. 19, ἀπά ἴῃ οἢ.. 20 21 οἤετβ ἴπε [ο] ον ἃπα]γβῖβ : Α, 20]- 359-10. 
4. (18). 19. 34-38. 29.884. 47 215-14, Β., 205. 11-18. 1617. 30.538, 860-44. 45. 46. 48. 2.11-4. 156-88 Βιῖ 

18ε ἔογπιδὶ ογίετία ἀροῖ ψῃϊοἢ Βα. πιαὶμὶν τεὶϊςβ, δυο ἢ 85 ἰῃς αβε οὗ ὈΜΝΎΘΥ 52 
ἷπ Α, θη Φκ ἴῃ Β, τε ᾿ἱπβυβηοίεπῖ, δηὰ 5 γεβυ δ ὈΥ πὸ πιεδῃ5 βδιἰβίδοίουγ. 

Βυάὰς βηὰβ ἴπ 195-15 οἰεατ ενίάεποςε οἵ ἀουῦ]ε παγγαϊίοη, οι οαπποὶ ὃς 

εχρίαϊμεὰ 8ἃ5 τῆετε γτεἀυπάδηοῦ οὐ ὈΥ͂ αββϑυπιίηρ ἱπιεγροϊδιίομβ. (οπιρᾶτε, ἐφ. 

ἴδε Ῥδγα! εἰ οἴαυβεβ (ἀϊβετεπὶ παπιθογ) ἴῃ ν.3Ρ, ν. 105 ὑν} ν 116. ν 118. 15 νῈ} ν.18, 
ἴδε σὔδηρε οὗ παμῖθετ ἴῃ ν.1δ, [6 σα ΠΡ] Ἰσδιοη οὗ ἔεγπιβ ἔοσ ἴῃς οἶοβε οὗ ἀδὺ 
ἴῃ ν.8.3.}, Τὸ βεραγαῖς ἴῃς ἴννο βίγσαῃ 5 56 6πὶ5 ἱπῃιροββίϊε; Βε.᾿5 διίειωηρὶ ἰ5 
τεὐεοῖεά. Ετοπὶ ν.1δ οὐ ἴῃς παιγαῖϊνε γῸΠ8 β::οοῖῃ } Υ ἀπὰ 5ιγαϊ σῃιοτινατά. 
ΒοΙἢ βουζοςβ ἂῖς οἷὰ; [πγουρπουΐ ἴπετε 18 [Π6 οἰοβεβῖ δ Ὑ ποῖ ΟὨΪΥ ἴο 

Οεη. 19, Ὀυϊ ἴο οἴπετ οἷά ροτιϊομβ οἵ ἴμε Ῥεηίδίδευς ἢ δὰ ϑαπιυεὶ;" οἷς οὗ 

ἴθεπι 8 ῥΡγο Δ ὈΪΥ 1. [π οἷ. 20 ἴῃς βυγεβῖ ογϊϊεσίοη 15 ἴῃ ρίασς ψβοτε ἴῃς 

Ι5γϑε}ε5 δβϑεπιῦΐε : ἴῃ ἴῃς οἷάες βουγος Μίζραῃ, ἴῃ ἔπε ἰδαῖεσ Βεῖῃεὶ. Βυ. 

δοςογάϊη σὴν ΔμαῖγΖε8 ἴῃς οπαρίεσ 5 (οἸοννβ: Α (Μίζρδῃ), 20]4α. δ. 88-10. δα. 14. 13. 

39. 860-88, 40.42ὲ. ρα οὗ ἴῃ νεῦῪ σοηξαιδεα Τοποϊυβίοη; Β (Βεῖμε}), 20 ]4β. 2. 11-1δ. 
1. 17.30.38. 80.884. δία. δδ.-ὅδα. ρατὶ οἵ {πε οἸοπίηρ νεῖβϑεβ. γεγβε 89 15 ἰηιγοἀυοοά ἱπ Α 
ἴῃ σοῃέοσπ εν στ Β; ν. 885. 840 1ῃ 116 πηδῆπεῖ ἂτε ἰηἰτα δά ἴῃ Β αἰΐεγ Α; ν.ἕ6.18 
ἃτε ρίοββοβ ἀδγίνεα ἔτοπιὶ 318 δἀπὰ 1}: 3; 50 τὲ αἶβο ν. 270 δῃὰ ν.28 ἴὸ στ. [ἢ 
οἰ. 21 Βυ. ἀϑοσίθεβ ἴο Α, 211.(3). 1δ. 176. 18.194, 200-22. 5, ἴο Β, ν. 2:5. 9. 10....13 4.18. 

16. 29, ν. 16. 170.}95. 306 γα εὐϊίοτίαὶ ἱπίεγροϊδιϊοηβ ἱπ Αι; νι δ 8.11.125 ἴὴ ΒΤ Ιῃ 

οἷ. 20 21 Β ἰ5 σεγίδι Πἰν ροϑβί-εχὶ!ὶς δηὰ ἐπιίγεὶν ἀπ ἰβίοσί δὶ; ἴῃς απίοπ οἵ Α δπὰ 

Β πιδὺ ὃς ἴῃς ψοσκ οὗἩ ἴῃς εὐϊοτ ψμὸ δάἀὰεὰ οἰ. 17-21 ἴἰο ἴῃς Ὠευϊοετοποπηῖς 

Βοοκ οἵ Ϊυάρεδ; ἰπ δὴγ οδβς ἴδε ἔυβίοη οὗ Α πὰ Β τωυβὲὶ μᾶνε ἴδε ρὶδος 
δὶ ἃ νεῖν ἰαΐς {ἰπὸ.0 Κυσπεη᾿β Ἔχρίδπδίίοι ἰ5, ἴμαὶ ἃ [υάδεδη βίοτυ, ᾿ μῖ ἢ 

οτἱριπδιεὰ ἴῃ ἴῃς ἀδγβ οἵ ἴπε κΚίπράοπι, νγὰ8 ᾿ποσουρηὶγ Ψψοτκεὰ ονεῦ ἱπ, οἵ 

. τᾶοτς ΡΟ ΔΟΪΥ αἰζεσ, [πε εχίϊε, ἰπ ἴῃς βρίτϊ οὐ [υἀαῖθπι. Τῆς οπαρίοτβ ρίνα 
Ρἰαΐη ενίάεηςε, ποῖ οἵ ἴδε ἔιβίοπ οὗ ἔννο βουζοςϑ8, δυΐϊ οὗ βυσοεδδῖνα διῃρ Ποαἰίοη 
δηὰ οοιτεοϊίοπ : 2ΟΖΌ. 3848. γε ἰηβεγίς ἃ ἴο τεπιονε ἃ ρβευρί εχ! υ ἡ Πΐςο ἢ ν.25. 57 

ταῖρι οτεαῖε; 2οβϑθυ-δ 5. Δῃ ἐχραηϑβίοῃ (δίςεσ [05. 8) οἵ ν.39.ϑθα, 218-14 Δῃ 
αἰϊεπιρὶ ἴο τεπῖονε, ἃΐ ἰεαϑὶ ἰπ ρατῖ, ἴπε οἤεῃος οὗ ν. 15:3, --- ΤΉς Βυροῖμεβὶβ 

Ῥγοροβεά ἰπ ἴδε ἰεχὶ (αρονε, Ρ. 405), [μαὶ δῃ δυΐμογ οἵ ἴπε ἂρε ἂπὰ 3Ξ.ῃοοὶ οὗ 
ἴὰς ΟὨτοπίοϊες δυϊϑιϊυϊεαὰ ἔοτ ἴῃς τα ]ε οὗ ἴῃς οτὶρίπαὶ βίοτυ ἃ Μίάγαϑ οὗ 

ἢ5. οὐ, ρρεᾶῦβ οὐ ἴῃ6 ΨΠ0]6 ἢ τηοβὶ δοσερίδοϊθ. [ἱ 18 βἰπιρὶεῦ ἴδῃ ἴο 
ΞΌΡΡοβε, ἢ Βα., παι (Πἰ8. Μίάταβῃ εχίβϑιε βεραγαῖεὶν ἀπὰ ννὰ8 υπίϊεὰ τ ἱἢ 
ἴδε οἱάετῖ βίουυ ὉΥ ἃ 5311}} Ἰαῖεσ τεἀδοΐοσ,. [{16δ8ηὶ ποῖ πιἰϑίακεη, ἴῃς Μίαάταϑῃ οὗ 
τιε Βοοκ οἵ Κίηρβ, ἁροὴ νι ϊο ἢ ἴῃς ΟὨΠτοπίοϊες ἄτενν 80 ἰάγρεὶν, ργεβεηῖβ 8Δἢ 

διυδιορουβ οᾶϑε. 1: 53βουϊὰ ἔγεεὶν δάἀπιῖϊ, Βονενοτ, [μαι [ἢῈ ἀπαὶορυ οἵ ἴμε Βοοῖκ 

4 8εὲ Βυ., Ρ. 149 ἢν, μετα ἃ ΠΡοτ οὗὨ ἴῃε5ε ρᾶγα εἰ ἃγα οοἸ]εοῖεά, 

Ἐπ οἷ, δὲ Βόδηις, Ζ4 ΤῊΝ, ν᾿ ἢ. 30-36, ἀἰδιἑησυϊδι 65 ἴἤχες δουζος8. 
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οἵ Οβγοπῖοὶεβ ἰΐϑε! Γ πᾶν ὃς ἀτρεὰ ἴῃ ξυρροτί οἵ Βυάάὰςε᾽5 ἴῃεοτγ. Βυὶ Βυάάε᾽5 
δῃαἸ γβὶβ, ἴκεὸ Β6.᾽5, βεεηδ ἴο πὶὸ ἴῃ πιδΥ ρατίϊςυϊατβ απϑαιβίδοίοτυ; δηὰ ἴμε 

εχίγεπις ἀἰβηου οὐ [Ὡς πα γβίβ, ἰπ ἃ οαϑεὲ ὕμεγε ννε βῃουϊὰ Ἴχρεοῖ ἱΐ ἴο ὃς 

Ῥεου  ΑΥ͂Υ εαϑγυ, 15 1156} ἃ γεάβοη ἔοσ ἀουδιίηνρ ἴῃς σοτγεοῖπεβ5 οἵ ἴπε δϑβϑυμπιρίίοη 

παῖ ἵννο βουζοεβ δᾶνε ὕδεη υηϊϊεὰ ὈΥ δῃ εὐϊίου. --- Τῆς ἴοννῃβ ὑυῖο ἢ ἃτα 
ΡἰΠοτίε ἃ ἴῃ (15 βίουυ ατὲ ΟἿ βεδῇ, 540}᾽5 βοπῖε, δπὰ [αθεβῆ ἴῃ ΟἸϊεδά, Ὁγ ἴῃς 
τεϊϊεῦ οἵ νυν ιϊο ἢ} 560] Ὀεοαπις Κίηρ, δηὰ ψνῆοβς ρταΐείαϊ ἱππδοϊϊαπίβ με 50 
Ἰογαῖϊγ ἴο πἰπι; ψῃ]ς τῆς 1, ενῖῖες, Ψῃο 5 80 ουϊγταρεουϑὶν ἰτεδίε, σοπης5 ἴτομη 

ΒειΒΊεἤετ, Πανὶ 4᾽5 Ὀἰσιῃρίαςο. ΤῊς οοἰποίάεπος ἰ5 σεται ἢν ϑιγ κίηρ. Οἷάε- 

τοᾶπῃ ἱπέεττεὰ ἰπδὶ ἴῃς πιοῖϊνε οὗ ἴῃς ὙΠο]ς 5(ΟΥΎΎ ννὰ5 [υὐἀδεδη ΔΗ ΠΊΟΒΙΥ 

δραϊηϑὲ 5δ0]:" [Π6 ῥΐδοεβ δπὰ ρεορῖὶς παῖ νγεγε πηοϑὲ ἱπιϊππδί εἶν αββοοίδιεα 
νἱ ἢ 5 Πἰδίοσυ ννεῦε πεϊὰ ᾧρ ἴο πέδην; ἴπε ἱπῃδθιίδηῖθ οἵ Οἰδεαῖ ννετα 
ξυλϊιν οὗ δι ἀπβρεδκαῦὶς οτίπηε; [5 ἰτῖδε οἵ Βεηϊδυηΐη ἀρμεϊὰ ἴπεπὶ; ἴῃς 

Ῥεορὶς οὗ ]Ὀεβῃ γεῦε ἴῃ ΠΥ πῆε ἴῃ βγαεὶ ψνῆο ἴοοκ πο ρϑεῖ ἴῃ ἴῃς ΒΟΙῪ 
νᾶτ, 5:1}}ΠΑυ]γ Οταεῖζ (Οἐεελ. αἰ. ἡγμαΐδ»ε, '. Ῥ. 351--354); 5εε αἷδο ε. ((ονιβ., 

Ῥ- 237); Κυε. (76ΟΒ. ἱ. 463 [.). Οταεῖζ οοποϊπάςε5β, ἔαγίπετ, παὶ (ἢ ς βίου, 

υἱτἢ ὙΠ ἢ οἢ. 17 18 δε οἰοβεὶγ σοππεοῖεα, οτἱρί παῖε ἴῃ ἴῃς τἰπια οἵ ϑοῖο- 

τλοη; δηὰ, υὑπαιεβιϊ Δ ΌΪΥ, βυοἢ Δπ πίη νου Ὀ6 ποτε δ αϑὶν ἐχρ᾽ δἰπεὰ ἴῃ 

ἴῃε φαὐ]ν γεατβ οὗ ἴῃς ]άαεδη Κίηράοπι ἴπδπ εν ἴῃς εχὶϊς, πε ΝΥ ε. 5ὰρ- 

Ῥοβεβ ἴπαὶ ἴῃς Ἵμαρίειβ. ψεῦε νττεη. ΤῊς δηδὶγϑὶβ ἰεδὰβ5 ὰ5 ἴο πιακς ἃ ἀϊ8- 

τἰποϊῖοη, Βονονοῦ, νυ μῖς ἢ ἴμ65ς οτἰεἶἰςβ ἀο ποῖ οὔδετνε. ΤῊς οτίπιε δἱ Οἰθεδἢ 

5 παιταίεα ἰῃ ἴῃς οἱά 58ἴοιυ; [αῦεβῃ ἴῃ ΟἹεδὰ ἀρρεδγβ οὨἿυ ἴῃ ἴῃς ροβί- ας 

ΒιρΡΡ᾽επηθηῖ. [{ 5 ΌΥ ΠΟ πιδδῃ8 ἱπιροββί οἷς ἴμαὶ ἴῃ 6 Ὠἰβίοτυ οἵ ϑ8υ] πιᾶὺ αν 
{υτηϊϑηεα ἴῃς αββϑοοίφιίου ὑϊο ἰεὰ ἴπε Ἰἰαΐεσ ψγίϊεγ ἴο ἤχ ου [ρεϑβὴ δ8 ἴῃς 

Ῥίδος νοι, δὲ ἰεαδὲ ΌΥ πευίγα! ν, 5Βμονεὰ 115 βυπιρδῖῃυ ἢ Βεπ)απιη; Ὀυϊ 

ἴῃε σοππεχίου ἰ5 δι γεὶν βεοοηάαγγ, ἀπ ἴῃς οοἰποίάεηος οπ νοι Οἷἶάε- 

ΤΩΔΏἢ 5 [ΠΘΟΥΥ͂ τεϑβίβϑ 15 ποῖ ογίρίπαὶ. 

ΧΙΧ. 1-9. ΤΊιο Ιονἱῦθ δπὰ ἢΐ8 ΘΟΠΟΌ ΠΏ. --- 58:6 ἰεᾶνδβ Ὠίτα ; 
ἢ (ΟἸονγβ ΠΕῈῚ ἴο ΠΟΙ {Πα τ5 ουδὲ δηά βἰαγβ ἴπογα βοπὶα ἀδγ58, 

τερθδίθα!γυ ροβιροηίηρ εἰ ἀερατίυγα. --- 1. 71 “στε ἡαγνε] εἀϊῖο- 

τίαὶ ; Ἰοοβεὶν ἀδιϊηρ ἴΠε [Ὁ] οννίηρ βίοσυ ἴῃ τῃ6 ρεποά οὗ ἴῃς Πδηϊῖς 
τηϊσταιίοη, ἢ οἢ ἰ5 παῖ ποσ ἀεῆηξα 85 Ὀείοσγε ἴῃς δβι Ὁ] ]5ητηθηὶ οὗ 
1ῃ6 τηοπάγοῦΥ. --- πα τἀεγε τας πο Ζίη ἐπὶ ἤεγαε] ἰμαὶ ἰ5, τυλδη 

ἴῃετε νγὰϑ πὸ Κίηρ, 17 1τ8' 215.7 --- Ζάεγε τυας α Ζευΐίε γοσίἀΐηρ ἐπ 
με γεριοίς ῥαγίς οΓ “1. ῤλγαΐ») οἴ, τη. ῬτΟΡΔΌΪΥ ἴπε πουῖμεγη 
Ρᾶτὶ οὗ ἴῃ6 Οεηῖγαὶ ΗἸρΡΗαπ 5 ἰ τηθδηῖ; ἰΐ ἰ ποϊθνογῃυ τπᾶὶ 

ΠΕΟΙΠΟΥ ἤδῖα ΠΟΥ ἴῃ οἷ. 17 18 5 ἃ ἴονγῃ παπηαά. --- Αἰ δρ δα: 5668 

ου 1γ.--τ Α΄ ερπεομδίης ον Βελέελονι ἐπὶ μά} ἴὰ μᾶ5. Ὀδθη 
οὐβετνεά αῦονςε παῖ 41} τῃς 1,Ἔν!τε 5 πηεηιοη θα ἰπ οὗ. 17 18, 19-21 
Δ16 ἰῇ 50ῃ)6 ΜΑΥ͂ σοηπεοῖοα ψἢ Τυάδῃ, δπὰ ἵνοὸ οὗ τπεπὶ ἢ 

4Ἰῃ (ἢε ἁγίὶοὶε οἰϊδὰ ἀρονς, Ρ. 406. Ἔ ὅς δῦονε, Ρ. 369. 
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ΒειΒΙ ἤει." --- 2. “ΤΠ ἰς ἐοπεμόίμε ον δα γογηϊεα οι ἀραΐρπεί 
ἀίνι) 50 3η3. Ὑὴε ἰεχὶ ἰβ βυβρίοίουβ ; 1ῃ6 οἱάδσγ Οτεεῖς νογβίοῃ 
τεδάς, τὐαᾶς 1ηρ»} τοίὰ ἀνε; 866 οὐιτσαὶ ποία. ---- δλε τυφρ ἡγε 

δύνει το ἀφγ μαίλεγὴς ἀομδε, ο βείῤέσλενι οὗ 7μάαλ, σπαά τας τἀξγε 

σον ἄς, γον νιορὐς] ἴῃς ἰαϑδὲ ογὰβ ἀγὲ ἴῃ ἰοοβα δρροσί[ίοῃ, 
ΔΙ ΤΩΔΥ̓ ΡΕΙΠᾶρ5 6 ἃ ρ]οββ (οἴ. 205). --- 3. ὙΤὮΞς πιδη (ο]]οννοά 
ὯΘΓ ἴο ὮΘΓ ΠΟΠΊΒ. ---- 79 “ῥεαξ αὔεελοσια είν «(9 ἀεν, το ὀγίηρ ἀξγ 
δαεξ] εἴ. (εη. 34 δῃὰ ἐβρϑοίδ!ν Ηοβ. 2. Οη τἢς ἰοχὶ 566 οττῖςαὶ 
ῃοῖς. --- "76 ̓ αά τοί ἀὐνι λἰς σεγυαρ σπά ἃ ῥαΐν οΥ α5ς49] ν Ὁ}. 
ἴο ΟΑΙῪ ἴῃ6 ὩΘΟΘΒΘΑΙΥ͂ ὈΓΟΥΝΒΙΟῺΒ [ῸΓ ἴῃ6 ᾿ἰουγηου, δηὰ ἔοσ τῃ6 
ΜΟΠΊΔη ἴο τά. ---- 454 “Ὧ4 ὀγομρὴ ἀνε ὑμμο ἀδγ γαίλεγ᾽ς ἀομϑε] ἴῇ 

1ηε ταχὲ ΡῈ βουπά νε τηυβὶ ἱπηδρίης ἴπαὶ ἢς ἢἤτβι ἀρργίβεὰ [6 

Μοτηδη ΟὗἁὨ ἢΪ5 σοτηίηρ, δηά τῃμδΐ 516 τηεῖ ἢϊπὶ δηὰ ἴοοῖϊ ῃΐπι Ποπια. 
Βαϊ τῆς οἱάεβι Οστεεῖκ νευβίοη Ὧδ5 βἰ πρὶν, ἦς τυφρ 19 Δεν γαίλεγὴς 

λονις, διὰ ἰὶ 15 ποῖ ἱργοῦδῦ]ς ἴπαΐῖ ἤεσα, ἃ5 ἴῃ ἴῃς ἤγβι μαϊέσνοιβο, 

ἾΗ [5 Ὀδεη αἰϊεγεὰ ἴῃ σοηβεασεπος οὗ ἰῃς δε] ηρ ὑπαῖ, 45 ἴῃ 6 
ΤΩΔῃ ννᾶ5 ἴῃς ἰη)υτεα ρα, ᾿ξ βΒῃουὰ Ὀ6 ἴῃ6 ψοϊηδη ψῆο ἰπΠεα το 
ψΐΏ Ὠἴτα ὈδοΚ. --- άεη τὴς γίγδς ,αλον σατο ἀΐνε, ἀφ ἐατις ρίσαϊν 

Το »νιεεί ἀΐρ} Ἅ, τεπιάεσβ ψνε]}, σεεμργ εἰ ἐαείμα. ΤῊΣ βεραγαιϊοῃ 
νὰ5 ἃ ἀΐδρταος ψὨοἢ [6 ταβίοσα!οη οἵ ἴΠ πιᾶη᾽ 5 ἔδνουγ γεπιοναά. 

1. φῦ πΡΝ] δες ου 46, Ρ. 114. --- 3. ὙΦ 0 ΝΡ ΠΣ] ἴδετε 5. πὸ δχαςῖ 
Ῥϑγβὶ]εὶ ἰο (᾿ς σοπϑίγαοϊίοι; ΠΣ ἰδ εἰδενβετο οοηβίσιεα ἢ ὉΡῈ, ὑΠΚῸ, γπτς, 

οὔσας ἱ σπρ; οὔθεγνς αἷδὸ πΣτν, ἰπηδίεδά οἵ ἴῃ: ποστηδὶ 7, ΟΥ̓́ΤΒε νεγβίοῃβ 

ΘΝ Ἡ, τερτεβεπὶ πριν, νΕἰο ἢ (ΠΕΥ ἱπίογργεῖ, ψἱτἢ 7 εν 5} σοπιπιεπίδίοτβ, σάδ 
ἀἰξεεγίεα Αἶνσε; 8εὲ6ὲ Ἐα., ΕΠ Ο., Αδατῦ., οἵ. Κί.; ΦῚ ὑπὸρ πποϑι, “.6Ὸ ἐεερβίεεά 

λῖνι, ρεγησά ἀρ ΟΘΑΡΝΊΜΟ ἵ α ς καὶ ὠργίσθη αὐτῷ, (οἸ] ον ἡ ὨΙοἢ Παῖῃς 
Τςοη]. πιϑὴν (οὗ, Ν ἢ. 219); Βδ. ρτοροβεὰ ἡρῖτυ; οι ϊευβηετ, διυά,, Εν, Ν΄ς., αἱ. 
Ῥτιείεσ πΣτλ, δῖ ἢ, πονγανεσ, 5 τευ λυ! ἰγδηϑιτῖνε, Αποίμες Πγροίμεβὶβ 5 

δαὶ τῃς οτξίπαὶ ἰεχῖ, τεργεβεηιςὰ ὃὉγ (64 5).., νγὰβ νῦν μδν Σ ψΕΐο ἢ να5 οοτ- 

τυρίεά ἴο ἢν). (83ῃς σοτηπιτεὰ δἀυ!ίετγ), δπὰ πὶ ἴμ6 τεβεοϊίοη παῖ 58:6 νν85 
ποῖ ἃ ψεδάδά νἱίε ἰεὰ ἴο ἴῃς 5αϊπεϊζαϊξίοι οὗὨ π)ῖτὺ (56 σοπητηεὰ ν᾿» ῃογεάοσῃ). 

Τῆε εν δὴ ἰηϊεγρτεῖετβ ἰουπὰ ἴῃς τεχὶ νεῦν ἀἰῆσυϊ : Ηονν σου]ὰ ἃ σοπουθίηα, 

ὙΠΟ να8 πεῖποτ υἷε ποτ βἰανα, οοπιπϊξ δά υϊετυ ἀραΐηβὲ δε Ἰονοῦῦ [1{588ε 

ΦΡΆρΡΟ 371. [τ πιᾶγ Ὀ6 δα ἀεὴ πα ἴῃς ΟἸΪγ οἵδετ ρίδοος ἰπ ἴῃς ᾿τα- Ἔχ !ο ἰβίοτί- 

ΤΑ] ὈοοΚΒ ἱπ νηοῦ 1 νῖϊε5 ᾶτα πιδπιϊοπθα ἃγα 1 5. 61δ 2 5. 154 1 Καὶ, 84 τ)ϑὶ; 4}} οὗ 
Ψ] ἰ ἢ σεαπι ἴο "6 βεοοπάδιγ ογ Πευϊδγοποπιῖς. 8566 πον Νονᾷςκ, Αὐεόν. «ἱσελδοίο- 

διε, ᾿ὰ. Ὁ. οἱ π. 

ἘΟΙ, ΕἸ. 705., σρϑ ν. ἃ, 8 ᾧ 136, ψβετε ἴῃς στουπὰβ οὗ ἴῃς βεραγαίίοῃ ἃτα 

εχρἰαἰπεά αἱ ἰεηρίῃ ἰπ (Ὠΐ5 5εῆβα. 
1 ὕπυαι!γν 2 ἢν. Απ Ἔχαπιρὶε οὗ ἴῃς ςοπἤηβίοη οὗὨ ἴῃε ἴννο νεγὺβ ἰ5 Τουπὰ ἐπ 

Οὐμέλέν, 635; 38εε [εὐγ, ΔΝ“ ΜΗ. ἰ. Ῥ. τιον; ]αϑίγον, Θέ οδον ΡΥ, Ρ. 86. 

΄“- 
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ἀἰά 5ο, Βονν οουἱὰ ἴῃς 1,ενὶϊς (Ἰαννία}} 7) γὸ αι μεσ ἀπά ἰαΐκἊε δε ὕδοϊκὃ 
(Κ106.). 8εε Οὐδέν, 60, θὰ 7 εαῤλοίά ἴῃ ἴος. --- 8, ποὺ ὃν Ἴ2:10] Οεη. 348 
5ΟἿ 2 5. 195 Ηοβ. 216 15. 403 Εν 218. --- γ25 5] Οὐετγδ, ἢ 411 [με νοτγβίοῃβ, 
πρυστο, ὑπάουδίςα ν ταβίογίπρ ἴπῈ οὐἱρίπαὶ τεδάϊηρ; ἴῃς Κεῖθι ρσοῦδοὶν 

ἱπίεπάεὰ "3 φησ, δαί «ἦε νερά τοῖς ἀὲνε δαςῆ, τεβεοϊδπρ μαι με νγχαβ [Ὡς 

οἤεπάεά ρατῖγ. Μδυγεῖ δηὰ Κς. τείεσ ἴῃς βυῇ. οἵ ἴθς Καῖ ἴο πϑῦ, το γεφέογ ὁ 
ἐέ (8... ἀεν ἀεανέ). ---- Ὁ ΌΓ ἼΟΣ] 2. 5. 16] οἔ, 2 Κ. ς17:15. 217. 9, -- ΓΝΣ ὙΠ 2 ΠΥ 
ΠΝ] ΘΆΡΨΩΜΟ κα ς καὶ ἐπορεύθη -Ξ- κ3)ν, ΝΜ ὨϊΟΝ ἀρτεςβ ταυο ἢ Ῥεῖϊες 8 τὰς 

(οἸ]οννίπρ. Ὑὴε 58πι6 τηοϊἷνε ἡ ἢ ΐς ἢ οσσαπίοπεά τἰῃς ΚεῖΒῖΡ Ἰδυστῦ ἴπ ν. ββέεῖηβ 
ἴο Βαᾶνε ἰςὰ ἴο ἴῃς ςοττεβροπάϊηρ σμϑηρε οἵ 5υθ]εοὶ ἰπ 3ἢ Ὠετα. --- γι ΠΌ 9] 
ςἔ, 146 15}, 

4, Μεὦρ ,εϑιεν-ιπτέατο, τἀ γίγδ'ς γαίλον, ἀφίαϊηεα ἀλλ» σοησα- 
Ῥίπαρο ἢ ἃ ἴγεε οπηδη ἰβ ἃ 5ρεοῖεβ οὗ πιδιτίαρθ, δῃηὰ ὈΠηρβ ἴῃ 6 
ἸΩΔὴ ἰηΐο ἴῃ6 5άηης Κίηὰ οἵ τεϊαϊίοῃ ἴο 16 Μψοπιδη 5 (ΠῚ 85 

ΟΥΪΏΔΙΥ τηδιτίαρε ; οἵ, νι 155 85), 566 4150 σοιητη. οἡ 15. Ροτ- 
Βᾶρ8 ἴΠ6 βυποηγιῆουβ ρῆγαβθβ, ἀΐς γ,αγλθγεϊμτέστο, δὰ “6 ρίγίς 

“δῖον, οούὴς ἴτοιῃ αἰβεγεηΐ βουγοθβ; οἵ αἷδο νι. [Ιἡ νι τῆς 
1μενῖϊα 15 βανεγαὶ {ἰπ|65 οἡ ἴῃς ροΐηϊ οὗ βεϊτίηρ ουΐ, θυΐ 5 ονεῦ δηὰ 
ΟΥΟΙ δρδίῃ ρογβυδαβα ἴο ροβίροῃε ἢἷἰβ ἀεραγῖυσε. ΤῆΘ ᾿ἰηροτίησ 
οὗ τὰς πατταῖϊνα, [6 τυ ρ]οαιίοη οἵ ἰάἀδηιίςαὶ οὐ δαιυϊναϊεης 
ῬὮγαβαβ, [6 δἱϊοσηδίίοη οὗὨ βἰῃριυαγ δηᾶ ῥ]υσαὶ νετῦβ, δηα 6βρ6- 

οἷ! τῃ6 ἀουθ]εῖβ ἴῃ ν."," γίνε ρτουηά ἴοσ ἴῃ 6 ϑβυστηΐϑα ἴπαΐ ἴνο 
νειβίοηβ οὗ ἴῃ βἴοσυ ἢανὲ Ὀδεὴ υηἱϊεὰ ; Ῥαϊ τῃ6 αἰϊεπηρῖβ ἴο δηδ- 

ἵγζε ἴῃ νεῦβθ5 ἢᾶνε ποῖ δε ϑβϑυσοοϑϑία. ὍΤῆδ 5ο]υϊίοπ ΨῃΪοἢ 

ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο τὴ8 πιοβὶ μ]διιβὶθ]ς 5, [ῃὲ ἴῃ τῃ6 ἢτβὶ δοοουηΐ ἴῃ 6 
1μενίϊε ταπιαίηθ ἴἤγες ἄδγβ πῇ ἢ15 (Δ  Ποτ-ἰη-ἰᾶνῦ ; οα ἴῃς ἑουπῆ 
ἀδγ, 85 ἢς ἰ5 ργερασίηρ ἴο ἀερατγῖ, 15 μοβὶ ροβυδαά 688 ἢΐπὰ ἴο ἐ τ ΠΥ 
Ὠἰ 56} ἔοσ [6 Ἰουγπαν ὈΥ ἃ πηϑδὶ ; [86 Ἰίηραθγ ονοσ ἴῃ ἴτ40]ς {}}} 
αἰϊεσηοοη, ἤθη, ἀδοἸ πίηρ δὴ υτροηὶ ἰην!δἰοη ἴο 5ΒρΘ ἃ δῃοῖμεῦ 
πἰρδῖ, τὴ6 1 μονα [ἢ Πϊ5 σοπηρδηίοηβ βεῖβ οὐδ Οἡ ἢΐβ5 γεῖυσῃ (ν. "ἢ 

δ β.5.95). Ι͂Ὶ [ῃ6 ΟΙΠΟΙ νεγβίοῃ ἴΠ6Ὺ ἔδαϑὶ ἰορεῖμε οἡ ἴῃς ἀδγ οὗ 
[86 1δνῖτε᾽5 ἀττῖναὶ (ν.5); τὴς ρὶ τ᾽ 5 [δῖ μεσ Ἰηνιῖ65 ἢϊ5 ριιεβὶ ἴο ρᾷ85 

1ῃ6 ηἰρῃϊ ἴποτα ; ἴῃ τῃ6 πιογηίηρ ἢῈ υὐρὲ5 ᾿ἱπὶ ἴὸ ϑδυ δῃοῖδοσ 

πἰρθς; οὐ ἴῃ τἰγὰ ἀδν ἀείαϊηβ ᾿ἴτὰ οσ ἃ ἔδβαβίῖ, ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 οἵδπδσ 
δοοουηῖ, δηᾶ τεϊυοσίδηιν Αἰονβ Ὠἰπὶ ἴο ἀδρατῖ, ἰαῖα ἰῇ ἴῃς ἀδῪ 
(ν.5 1.5 6.95) } --- δ. Ο» 426 ,εγιὰ (αν τὼν γοδέ ἐπ “δε γιογϑπΐηρ 

5 Τη ν.9, βοψένεσ, ἰοχίυδὶ οὐ  ἰοἱσπὶ ἢα5 ἃ ννοτὰ ἴο 5ᾶγ. 

ἘΒ6. ἀϑογίθεϑβ ἴο ἴῃς ἢτβί βοῦγος ν.". δ. 6.9 (85 ἐᾺτ 85 ΝΣ) Ὁ); ἰο ἴδε οἷδεν νῇ. 8 
δηὰ (δε τεβὶ οὖν, Τὶ δῃαὶγϑὶβ ἰ5 οσ  οἰζεὰ Ὁγ Καε,, Βα. 
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πη φγεῤαγεα 10 ρο] ἸΗ απά ἠκ εἱροα τ ἰο ρο. Τί τῇς ποχάϑβ 
Βεϊοηρ ἴο ἴῃς οτρί αὶ παγγαῖϊνθ, τῇς νεῦῦ 5ῃου ἃ ῬγοΌΔΌΪΥ 6 ρΡυΐ 
ἴῃ τῆς ΡΙυγαὶ, 85 ἴῃ ἴῃς ἰγδηβἰδίίοη ἀῦονα. --- δα» τὰν “ἰονιαελ] Ἰἴξ, 
λεαγί, ν3 αεη. 185." --- Α΄ δὲ 97 δγεαα αἀδεῃ. 185 τ Κι 1η}}; 1 15 

Ῥεσοπηίης ἰῃ ἴῃ6 Ποβὶ ἴο ἀερτγεοίαῖθ [6 τῇδ] Μη ϊοὮἢ ἢδ ΟΠεΓΚ ἴο 
ἢἷ8. ρυεβί5. ---α. .δοὸ “δε πῦο γιὸ “αἱ, απά αἵ απά ἀγαηξ] τῃς 
ψοϊηδῃ, οὗ σουτ56, ἀἸά ποῖ εαΐ 1 ἢ ΤΠ πὶ ; σοτηρασα ἀραίη σβη. 18. 

Τῆς νεῖβε ἰβ ρεσῆαρβ ἴῃ οτίσίηδὶ βεαιαὶ οὗ ν᾿ - 4πα Τὰς ρίγδ'ς 

“μον ταϊα το τ1{ε νιαη, Οοησόηί ποῖυ, απα φρεηα τὰς πἰρὰ ] ἴου ἴῃ 
γε 566 οἡ 17,7 οἵ, 17}. -- 4πα φηγὸν ἐλγεεζ τ655; ἢετε, 85 οἴθῃ, 

οἵ τῇς ΠΙΑΠΥ οὗ τμ6 [4}0}]6. --- 7. Ἡψάση τὰς νιαηὶ ἀγοσέ ἐο ρο0] ν18 
816 ῬτΟΡΔΌΪΥ ἴο υηάἀετβίδηά τπδϊ ἢ δοσερίδα ἴῃς ἰην!Δἴοη οἵἉ ν.ὃ ; 
106 πεχὶ τηοσηΐηρ, ΨΏΘη ἢς ψὰ5 τηδκίηρ σαν ἴο ρο, [ἷβ ποδὶ 
ἰηϑἰϑιδα οἡ ἢἰβ βἰδυγίηρ δηοίπεσ ἀδγ. -- Πρ Μαἠλεγ-Ἰ πε στο πρρεα 

λένι, σπαὶ ἀφ ῥαςεεα 712 πίρλ “άεγε ἀραϊη] μγρεά ἀΐνι, αδη. τοῦ 33}. 
᾿--ϑ. 476 ανοτό οη 246 νιογηΐηρ 97 Τ“Ζς μά {αν} ἴῃς διβίοη οὗὨἉ τῇς 
ὉΜΟ Πδιταῖν 5 56 θῖῺ5 ἴο να δά ἀδα οῃβ ἴο [26 πυ ταῦ. οἵ ἀΔ4γ5. --- 
“νά “αν 'ὴ τὰς ἠαν ἡξείημε] δὴ ἰηνϊτατίοη το ἴάττγ 111} δ οσηοοη 

Ῥείοσε Ὀδρίπηΐηρ ἃ ἰοηρ ἸΟΌΓΠΘΥ ἰ5. ἴῃ ἰἴ56 1 βίτδηρθ, δῃὰ ἀρρεᾶγβ 

5111 τηοτε βίσδηρε θθϑίάς ν.9, νἤοσα ἴῃς δἀνδησεδα Βοὺγ οὗ ἴ[ῃ6 ἀδΥ 
5 υτρεά ἃ5 ἃ γτϑάβοῃ ΨΥ [ΠΟΥ 5ῃου]ά ποῖ 5βεῖ ουἱ {11 [ἢ 6 (Ο]]οννίης 

τηοσηίηρ. εσΠΔΡ5 ἴῃ6 δυῖπογ στοῖς, 59 “46 ν “αγγίεα (ἃ ομδηρε οὗ 
Ῥαΐ οο Ἰεξζῖεσ ἴῃ Ηδεῦτθν). Οἡ [86 ναγίδοηβ οἵ ἴῃς Οτεεῖς ἰγαῃ8- 
Ἰαΐοτβ 5ε6 ποῖδ.---ϑ. Τὴδ σερειοη5 ἴπ [15 νεῖβα δῖα σεπάεγοά 
τῆς τῆοσα βιστκίηρ Ὀγ [6 δυσυρὶ ομδηρεβ οὗ πυταῦεσ. ὙὍΠα ἰηνίϊα- 

ἴἴοῃ ἴο 5ἴδυ ονεῦ ηἱρῃϊ 15 ρίνεη ἵνῖςθ, δηά ἴῃ Ὀοϊῃ οα5ε5 ἴῃς ἰδῖθ- 
Ὧ655 οὗ ἴῃε6 ΠΟῸΓ ἰ5 ὑτρεα 85 ἃ γϑᾶβοῃ ἴογ ἀοίηρ 5805ὅ. Τῆε ἰδηριᾶρο 

ἴῃ ῬοΟΙᾺ ἰπβίδησοβ ἰ5 Ἐχίγδοσα ηλτυ, δηὰ ἴΠεσα ἀγα ΟΠ γοάβοηβ [ῸΣ 
τϊηκίηρ ἴπᾶὶ τῇ6 Ηδθρτον ἴοχὶ 5 ποῖ ἰηϊδοῖ. [{ 5θθῖὴβ ὨΘΟΘββΑΥΥ 
ἴο δάορι ἴδε εἰηεπάδιίοη βιιρρεβίεὰ Ὁγ Οὔ": (δες, “ὼς (αν λας 
ἡεεϊηεα “οριυαγα ευεηῖηρ, τῤέεπα τἀ πίρὰζ ἀεγέ ἰρ-ἦαγν αὐδο, απᾶ 

ἐηον Τἀγεού,  Πϊο ἢ ρῖνεβ ἃ ρεγίθ γ ροοά 5θηβα δηὰ οοπβίσιοίοῃ. 

ὅεε οὐοαὶ ποῖα. -- 4π4 γος «λα αγίτε εαγὸν ἐπ ἐάξ ψισγηπῖηρ Ὁ» 
γομν 7ομγηφν, απαὶ ἑάοις «ἀαἠ ρο Το τὰν λον») 1ἴτ, δὰ . Τῆς 

Ιλϑὶ οἰδυϑε τηδῦ οοῖης το ἴῃ6 ράγα αὶ παιτδῖῖνα ; ἴῃ νἱεν οὗ ἴδ6 

αἀπυϑβιαὶ Ἔχρταβϑίοῃ ἰΐ 15, Πούγανοσ, ΤΏΟσΘ ῬΣΟΌΔΌΪΥ ἃ ρ͵οβϑ. 

4 Τβε πιείδρδοσ ἰ5 ἐγεαᾳυςηῖ ἴῃ [,ϑἱη, Οοταρ. 8150 ἴδε ξῖοϑϑ, 15, 310, τ Ἐ. 47. 
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δ. 12} ΨΟΌΊ ν.δ 1522" ΚΣψο. ΤΒε Ρυποίυδίίοη 5 δποπιδίουβ; ἴῃ νδ΄ ταυϑὶ 

Ὁς ὅ, ἀπὰ ἰπ νι δ (ἢ σοπ)αποῖ. ἀοοεπῖ) οδπ Πατάϊγ 6 πιεδηΐ οἴπεγνηβε, [που ρἢ 
ΚΙ. απὰ Νοζξὶ ἰακε ἰϊ ἂ5 ἃ; 85ες Κῦ., ἱ. Ρ. 261 [., οὗ. 95. Τῆε νετγῦ, μοννενεσ, 
μα εἰβενβετε ἃ ἴῃ ἱπιρί. "ἀπά ἵπιν., δῃὰ πῸ 15 ἱμεγείογς Ῥγοῦϑοὶν ἴο θὲ ἱγεαῖςα 

45 ἃ οδβε οὗ ἔαἶϑε ΔΩΔΙΟΡΎ ἴο οτπιβ {κε 7751 ἔγοπι νετὶ" ἱπιρατέ. ὁ. ---- Ὁπί ΓΙ] 
βεοοῃὰ δοουδαῖϊνε, ϑρροζί βοῆς οπα ΠΥ βοσμοιίηρ, δίϊεγ ἴῃς δῃδίορυ οὗ 

488 1|5{7γ οπς Ὑ ἢ βοιπεϊίηρ᾽ (;29) ἄς.; οἵ, Ἴεο Οεη. 2737 5. 5119, 6.5.3 

8117, 56 β.--- Ἴ. Ὁ ἼΧ0.] ὅδη. 198.9 (ἸἸαταὶ 5εηβ8ε), 33}} 2 Κ. 217 δ; 566 
αἶϑο 59. Ρ. ὅοοϑ. -- ν 29] γείμγπεα ἀνα τβεη ἐὰξ πήρλί, ταὶ 15, σρερ τὰ δ 
»λρὰν σραΐν, τ 5. 119 ἃς. --- 8. ὍΝ ΤΩΣ ἪΡ ἸἩΠΌΠΌΓΔΥ) ἴοτ ἴῃ6 νοτῦ 866 235, 
᾽Α νωθρεύθητι, Σ διάτριψον. (65. 18. δι. δ τις στραγεύθητι [1ς} "Ἰοϊϊετ᾽; Πδπος, 

ἘΥ ἃ ἐγεχυεηῖ υποῖδὶ εττοσ, ΘΑ ΕΥΜΟ στρατεύθητι; ἴον ψΨΕϊοἢ στράτευσον (Β) 15 

ἃ δτατηπηδιϊοαὶ οοτγεοϊίοη. Ἐοσ στραγ[Ὑγ]εύεσθαι ΞΞ- ΠΌΛΟΣ 5εε “7εχαῤία οχ 

ὅεῃ. 1916 Ηδῦ. 28.5.5 ΑἅἥΦὄἀϊβετγεηὶ τεδαϊηρ 15 τεργεβεηϊεὰ Ὁγ ΟΜ (59. 15. 85) Ν' 

διεπλάνα αὐτόν, οτ (δ5. ΤΊ, οἵ. 16. 181) διεπλάτυνε αὐτόν; ἴῃς νετῦ35 πλανάω δηὰ 

πλατύνω Δρρεᾶγ εἰβενῃεῖε 85 ναγίδηϊ τεπάεγίηρβ οἵ πῦρ, τεδὰ 88 Ρεἰ οἵ. ἃ5 

Ηἰρῃ. Τῇε ἱγαηβίαϊοτβ ἱμεγείογε ργοσϑΌ τεδὰ πεσε Ἰπλρν. ΤῊΐβ δα8 ἃ 

δεπυΐῃε ἰοοῖκ. Τῆς ἴων. οἵ 3 πιυβί, ἔου ἴῃς τεββοῃβ βεὶ ἔοστί ἰπ ἰῃς ἰεχῖ, θ6 

ςσοτγεοϊεὰ ἴο ἴΠε6 ἱπιρί,, ἀῃὰ ρεγῆδρβ ἴῃς οτἱρίῃαὶ ἰεχὶ τῇδ Ὀς τεβίογεα ὙΠῸ 

“) ΠΌΠΌΡΝ, σπαὶ ἀς εραχεά λὲν, σπα ἀφ ηιρεγεα {τὰς αν τας ἀξε νη. --τ 

ὮΝ ΓΟ Ψ] οἵ, 2 Κ. 2010. τὴς ἀεο!πίηρ οὗ ἴῃς βῆδάονν οἡ ἃ ἐΐα!; 5ες δἷ5ὸ 

Ῥεῖονν ἴῃς ἐαυϊνα!επί ἐχργεββίομϑ ἴῃ ν.3. ---- 9. 20} ΝΠ ΠΡ] ἴῃς ννοτάβ τηὶρῃς 
Ὀ6 ᾿ϊτεγαιν ἱγαπϑιδιεὰ, μὰς αν ἀας ργοιυη γεεῤἑε το το ες, αὶ ἴῃετε ἰ8. πὸ 
ῬΙορεῦ Ῥδγα}]εὶ ἴο ἴῃ ιϑε οἵ εἰπε νεσῦ. ᾧ Τῇε ροεῖίοδ] ἐχργεββίοῃ 15 ποίεὰ 

Ἐγ ΝΥε. 88 δῃ ενϊάεπος οἔ ἰαίε ἀδῖςδ. --- Ὁ ΓῺ 2} ἴμε56 γοσγὰβ ἀγα 511}} πιούα 

ἀἰβῆουϊ; ἀνε Γ να ἰεῖ τῃ6 ἱπῇ. αἴϊτευ τ) ρ885, 8 12 ἐς ἠάὲε εανιβέρρ, τοὐίηρ 
ἀἴρευν,, οΥ 1ἀε ἄαψ, 156 δᾺ ἀπεχαπηρὶεὰ πιεῖδρῆοσ, ἐβρεοΐδ!ν ἰπ Ρἰδίῃ παιταῖνε 
Ῥῖοβε. (ὃ μα5: ἰδοὺ κέκλικεν ἡ ἡμέρα εἰς ἑσπέραν" κατάλυσον δὴ ὧδε ἔτι 

σήμερον, καὶ μείνατε ὧδε, καὶ ἀγαθυνθήσεται ἡ καρδία σου. Οπιϊτπρ ἴδε 

ἀουδὶεῖ, καὶ μείνατε ὧδε, 1:15 τερτεβεηῖβ: Ὁ ἫΡ ΠΣ 7 2} ὈΜ ΔΌΣ ΠΣ 

2320 290; οἵ, αἰδο 99, 

10-21. ΤὴῸ ἸΟΌΣΠΟΥ ἴο ΟἸΌΘΔΙ. --- Κεἰιβίηρ ἴο ἀεὶδν ἸοηροΊ, 
ἴῃς Ιονιϊθ βεῖβ οὐδ οὐ ἢϊ5 Ἰουτῆεγ. Ηδ ρᾶβ565 ΟΥ̓ [6γι 58] 6 ΠῚ, 
ΨΏΘΙΟ 6 ἰ5 ἁην]]ΠἸηρ το Ἰοάρο, δηά ἤθη ονογίδϊκθη ὉΥ πἰρῃτία!!, ῃ6 

βἴορβ δἱ αἴθεαῆ. ὙΤῇηὲ πιδὴ οὗ ἴῃς τον ἰδᾶνα ἢΐπὶ 5ἰ[ηρ ἴῃ 1ῃ 8 

4 Τῆς δοῖϊνε στραγγεύω ἰῃ ἴῃ 56η56 οὗἉ ἴῃς τηϊάἀ]ς ἰ5 αἰϊεσεά Ὁγ ὅ5.}ο]. Ατίὶβί. 

1»γ»5. 17. Εὐνσι. νεαρη., Ὁ. 330 ([ἱΔ46}} ἀπ ὰ ϑοοίϊ; 566 ἰ5ο ϑο;]θυβησσ, 5.ν.). 

1 ϑομαγεηθετγρ᾽ 5 οοη]. ἰπαὶ 1Πεν τεϑα ἸΠΡΩΠ ΟΥ̓ ὙΠΡ ΣΤ ἰ5 ἴῃ ΠῸ νᾶ  ΡγοῦΔὈΪς. 
Ζ ΟΣ ἴδε Ἰαδϊίεσ, ννε πιᾶυ, ὑπ άογ βίγεβϑ, οοπηρᾶγε [5. 2411, 
ᾧ Τῆς εχρίδπαιίίοη οὗ Ἐνν. ᾧ 299 “, 15 ποῖ βαἰἰϑέδοϊογυ ; ἴἢς ὄχχ. ἴῃ Ὁ, Ρ. 1γ6 ἢ. 

Ὅτε 5οΑγο εν  ραγα!]εὶ. 
! δἰ πιϊ]ασὶγ, νυ νατίαιοπς νυ Βἰ οὮ ταδ  Ὀὲ αἰδτεραγάεα οτα, ΘΑΜ ς, 

4 [ἢ κα τηὸ ασέ,, ἰὴ Ἡ οτρἱπεὰ, 
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τηδικείρίδος, Ὀὰϊ ες ἤηά5 δηϊετίαϊητλεηῖ ἴῃ ἴῃς ἤουβ6 οὗὨ ἃ βίγδῃηρεσ. 
- Ττγουρὴ ν. 5 της τερευοηθ. δηὰ τεἀπηάδηςίε5. σοπιϊπας ; οἵ. 
ν 10:11. 110. 12:15 10, Ἡς ἀδο]ΐηο5 ἴο βρεηά δῃοίδεσ ηἰρῆϊ ; δηά βεῖβ 
ουξ, βοῖλς ἴἤγες ποὺτβ Ὀεΐογα βυηβεῖ. --- Αγγίυσα αὐ α ῥοίηέ οῤῥοτίίε 
όμως, Τλαἱ ἐς, εγμδαίδνι] ἴτοπι Βει] ἤθη ἴο Τ7εγαβα]θτλ 8 ἃ γα} 
Οὗ δῦουϊ δῇ δοὺγ ἂπὰ ἃ συδυίοσῦ; "' ἴῃς Ἐδβίθγη τᾶν θ]]ογ ου]ᾶ 

ΡΓΙΟΌΔΟΪΥ θὲ σαῖῃεσ Ἰοῆρογ ου ἴῃ6 ψᾶγ. ΕΟΙ]ονίηρ ἴῃ 6 τηδίη τοδᾶ 

(τοῦ ΒειῖΒ]οἤεπι το Νᾶθυ]υ5 (ΘΠδομοτη), ἴΠῈῪ ννουϊὰ ρ455 ἴο ἴῃς 
Μαϑὶ οὗ Το γυβαίθτη. 76γυβα θη 15 οα]]6α ἤθγο, ψ ἢ τοίθγθηςθ ἴο 18 
που-᾿βγαθ] τς ρορυϊδιίοη (ν.. 5), όμως, τῃ6 βᾶπι6 ἤᾶτηξ ἰῃ τ Οἢγ. αἰ 
15. 8ῃ ἰπιθπιὶοηδὶ ἀγομδίϑτη. ΤῊ οοπηποη ορἰπίοῃ, ἴμαὶ ΓΘ Ὀυ.5 ννᾶ5 
186 ηδῖϊνα πᾶπιε οἵ ἴῃς οἰγ νι ΐῖς ἢ ἴῃ Ἰαῖεσν {ἰπ|65 τννᾶ5 οδ δα Τογυβᾶ- 
Ἰεπ,7 τεϑῖβ οῃ ἴἢ6βϑε ραββᾶρεβ δηά 708. 1.5 185 5. Σ 1ἰ ΠδΔ5 ΠΟ τϑδὶ 
δτουπᾶ ἰη ἴῃς ΟΟΤ.; δραϊηβὶ ἴῃ6 ὑϑᾶρε οἵ Ρ ἀπά (ῇγ. νε τηδΥ 

βδίεϊγ ρυΐ 74. 17:3} 705. 15.5.2 5. σ6, ὙΠδ αυσδιίοη μᾶ5 Ὀδθη 56ῖ 
δὲ τοδὶ ΌΥ ἴῃ6 Ατηᾶγηδ ἰδὈ]εῖβ, 8 ἰῇ νηοῦ τ[ῃ6 πᾶπὶς ζ)γωσαίίηε 

τερθδίθαϊ]ν οσουγϑ, ἢ }]6 ΤΠ 6 γα ἰβ ΠῸ ἴσδοα οὗ ἃ Ὡδίμδ σοσγεβροηαϊηρ 

ἴο ]εῦυ5. ῬτοῦΔΌΪΥ ΤΕ Ὀυ5 6 ΠΊΘΓΟΪγ ἃ Ἰδαγηθα ἀοηναῖϊνα ἔτοπι ἴΠ6 
μᾶπλα οὗ ἴῃς 7εὈυβίῖα5, ἴῃ οβε μδηᾶβ Γογυβαὶθπὶ γεπηαϊηθα ἄοννῃ 

ἴο ἴῃ6 τἴπιε οὗἨ ἢαν!ά. [ --- 7ε λαά τυϊά ἦν ὦ ῥαΐγ 97 τααάζεα 

5545} νᾶ, -- Απὦῶ λὲς εοπιεωδίπό τυας τὰ ἀϊνε] βϑοτης Οὐαὶ τηδηυ- 
ΒοΓΡίβ, ῸΓ σοπηρ]εΐθηθϑο, δά, σμα ἀΐς φσεγυσηΐ (ν.3). --- 11. Α5 
ΠΕ εγα Πδᾶγ Γεγυβαίθηι ἰῃ6 ἀδν ννὰβ δἰγεδαν (Δ γ βρεηΐ, δηὰ ἴῃς 
βεῖνδηΐ ὑτοροβεά ἴο ἢΪ5 τηδϑῖοῦ ἴπαὶ ΠΥ 5μου]ὰ 56 εκ 5ῃδὶτοσ ἴῃ 
1ῃ6 7εὈυπῖῖα ἴον ἴοῦ ἴῃ6 ηἱρῆϊ. --- 12. Ηἰξ πιδβίθσ Ψ}}} ποῖ οοη- 
Β6ηΐ ἴο βρεπά τῇς ηἱρᾷϊ ἴῃ ἃ ἰογεῖρῃ οἷν, νἤοβε ἱημδοϊἰδπῖ5 γα 

ποῖ Ι5γδθ 65; ἴΠῈΥ Μ0}} Κδαρ οη ἴο αἰδεαῆ. Βγ τἢϊ5 οοῃίγαβὶ ἴῃ 6 
ΔΌΪΠΟΥ ΤΑ 65 ἴῃ σοηάαςι οὗἩ τῃ6 Οἰ ει ϊε5 ἀρρεᾶγ ἀουν Ὀᾶ56. 
--18. 4πάὼ ἀφ «αἰαὶ το λΐς τεγναη } ΔΡΡΑγθηΕν ράγα}]εὶ ἴο ν."}Ὁ. 13 
- 7κ Οἱδεαλ ον τπ Καπιαλ}] ἴῃς ογάεσ ἴῃ ψῃϊοἢ ἴῃ6 ΡΙδοαβ ἅσα 
Πδηηθα 5δεὴβ ἴὸ ἱπαϊσδῖθ [μαι Βδηγδῇ νψγὰ5 ἴῃ 6 τῆογε γεπλοῖθ ἔγοπὶ 

]επβαϊθσα. [Ιζ« ἰ5 ἴῃ6 τιοάσδσῃ εσ- ᾶπ), ἵνο πουΐβ ποῖ οὗ ἰῃαὶ 

4 Βεἀδ,, Ρ. 12:1. 

 56ε, 4... Τάι,, φκαεεί. ἃ; ἩΪΣ,, Ο ΚΥλ. ἰἱ. Ῥ. το; Ομ, ΖΑ͂ ΤῊΣ, ἱν. Ῥ. 138; οἷ, 
Ὁϊ., ΜΟΥ. Ρ. 485; αἱ]. πιὰ. 

Ζ Οὔϑβεγνε πε υ86 οἵ )εδικείίε ἴον ἱπῃ δ δηι5 οἵ Ἔγυβα]οπι. 
ᾧ Αροιὶ 1400 Β.6., θείοτε ἴῃς 1ϑγαεὶῖῖς ἱηναβίου ; 3ες ΖΑ͂. νἱ. Ρ. 
Ι ὅεε οἱ 1:8, 
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εἶϊγ." --14. 7λε τη τυερῦ ἀστυη οη ἠλονι] ἴῃς ἀαΥ νὰ νγεὶϊ! 
δἀναποεά νῆδη ΠΟῪ 5εῖ ουἵ ἔτοπὶ Βει]θἤεηλ (ν.2) ; ἰ δὰ ἕὰσ 
ἀδοϊποά ἤθη {ΠῈνῪ Ραββα α 7ογυβαίθηι; [Π6 δ 8εἴῖ δ5 ΠΟΥ ΨΟΓΘ 
ῬΥ Οἰδεδὴ (ν.). Τῆαε βυάάξη πἰρμι(4]}, ψ ἢ ἢ ἴῃ Ῥαθβείηθ [Ο]]ονν5 
ϑυηβεῖ δἱπιοδὲ ψιπουϊ {ν]Πρῃϊ, σοιηρε]]ε τ πὶ ἴο βεοῖκ βῃοῖῖοσ 
δῖ οῃοα. --- Οσἰδεαλ τολίεὰλ ὀεέορηρς Ὁ βεηγανιῖη] 20"; εἰβενθογα 
ςΑ]]1εἀ Οἰδεαῃ οἵ Βεπ)αγηΐη (1 5. 1.35.5 1.4.6), οὐ οὔ ἴῃς Βαη)αγηϊτεβ 
(2 8. 2339, 5. Ῥιο ΔΌΪΥ ἴῃς βδὴς ΨΠΪΟἢ, 85 ἴπ6 μοηθ οὗ 8δυ] 
(ι 8. τοῦ), ἰ5 οδἹ]δὰ Οαἰθεδῃ οἵ ὅ8ὰ] (1 8. 1 χ' 15. 1οϑ ἄχο.), δηὰ ἀϊ5- 

ποῖ ἤοτα Οορά (15. ἐξ, τ 5. 145). ὙΤῇκα ἰδίτεσ ἰβ ἀμαουθιθαϊγ ἴῃ 6 

τοοάετῃ ὁ εδα', ΟΡΡοβίῖθ Μακῆτσηδβ (Μ|ςβηλ85}) ; Οἰθεδὴ σδηποῖ ΡῈ 
80 σοσίδίη!Υ ἸΙἀθηπῆεα. ὙὍὙΠδ 5ἰμλ] τιν οὗὁἩ [ῃ6 ἴννγο ἤδηηθ5 ἢ85 ἰδϑὰ ἴο 

τοῦς οοηξιδίοη ἰὴ ΟἿἵ ταχίβ, ΏΙ ΟΝ ρΤΕΔΕΪΥ σΟΙΩρΡ] οαῖο5 [ῃ6 4865- 
τίοη. Ετοπὰ [Π6 Ῥσδβθηῖ ρᾶϑβϑᾶρα ἰΐ ἄρρθασβ ἴπδὶ Οἱ ρεδἢ ννὰ5 οὔ 

ΟΥ̓́ΠΘΩΣ ἴπε τοδᾶ ἴτοπὶ [6γυβαϊθπὶ που ὈΥ Κδιηδῃ. Ἐορίηβοῃ, ἢ 
ΦΟ] ον ηρ ἃ κυρρεϑιίίοη οὗ Οτοββ, ὃ ἰοσδίεβ ἰΐ αἱ ΤῈ]} (οσ Τὰ}]ς61]}) εἰ- 
Επ], ἀδουΐ μα] νγαὺ Ὀεῖνθθη [6τυβαίθι δηὰ οὐ- δηι, ἀῃὰ ἃ αιδτγῖοσ 

οἵ ἃ τηῖϊε εαϑὶ οἵ 1Π6 τηδίῃ τοδά, [| δηὰ 1158 βἰϊε ἢὰ5 Ὀθθη δοσερίθα 

ὉΥ ΤὩΔΩΥ 5. οἶδβ. ΤΕ]] 6]- ΕἾ] 5115 ἴῃ6 τεαυϊγετηθηῖβ οὐ Οὐγ 
ΒἴΟΥΥ 50 ΠΟΙ επαὶγ με], τηουρἢ [ νὰ ψεγα ρυϊάεα ὈΥ ἰϊ δοῃε νὰ 

5ῃου ἃ ΡῬΓΟΌΔΟΌΪΥ Ργείεσ ἃ δἰῖθ ὭδΑσΟσ ἴο Βδιηδῃ, βοὴ δ5 ΚΗϊγθοὶ 

5 εἰ- Τὰ νηὶ, ἃ τοῖα ἔασί μοῦ πουίῃ." 5 ---1ὅ, Ζ.εν ἐμγηισ ὁ “λεγε 
τ85 5, τς ν᾽ Προ ΙΔῪ οἢ οης 5ἰάθ οἵ ἴῃς τοδά. ---- "ἶε εαριξ σραῖ 

σαί ἄσῖνη πη 16 ῥμόϊε σφμαγε οὗ 16: ἐρτυη] Ἰυϑὶ τ τη της ραῖς ; 

αεη. τοῦ Ὁι. 1316 Νεῆ. 8' 2 Οσ. 325. -- δῖ οης ἴσροξ ζάφρε ἐπίο 
λὲς ἀομδε ἐ «ῥεπα 1ὼὲ6 πίρλ 1] νι δ; οοπίγαβὶ σε. 2455 το" 5, --α 
10. ὙνΏΪΐΠ6 [ΠΟΥ ποτα νγδιτρ ἴῃ ἴἢ6 ῥα]. ῥΐδοα, δὴ οἱά τηδῃ 
οδτὴς ἰπ ἤοῦι ἢ5 ψοσκ ἴῃ ἴῃς δεϊά. -- Λρεν ἠῴάε »ιαρ τας “γορε 

“Ἴ͵ἰ ῤλγαΐνι, απα τυας γεέσίδΐηρ ἐπ Οἰδεαλ, ὀμὲ τὰς Ἰηλαῤϊέαρές 
9 1ε ῥίαες τυόγεέ εηγζαρείς 5Π 6 ΙΕ ννὰ5 αἱ ἰαδὶ οἤεγε τΠϑῖ, 

οὶ ὉΥ ἃ πδῖϊνε οὗ Οἰρεδῃ, Ὀὰΐ ΌΥ ἃ 5. ΓΔΏΡΕΙ ἴῃ [ἢ ρΐἷδος (οἴ. 

Φ ἘοΡ., 2.3, 1. Ρ. 57)6. 1ἰ ννᾶβ ἰἀεητ θα Ὁγ ἘΞὨιοτὶ Ῥαγοῆὶ, ἴο]. 685. 
1 8ες, ε..5.. 2010, ΟἸ ΘΔ ἰ5 ΟὨΪΥ ἴῃς ἐεπιϊπίης ἕοττω οὗ σεῦ ; ἰῃ πηεαπίηρ (" 111.) 

18ὲγ ἅτε ἰάβηιίοδι. 
1 8 13,1. Ῥ. 577-570. 

ᾧ δενμά. μ. ΑΡΗ, 1843, Ὁ. το82; Μαϊεητποεν, ΖΘ ΙΟ. χὶϊ. Ρ. τόσ 8..; δέδί. δαςζα, 
1844, Ῥ. 598. Ι| ΒΑ ἀδ,, Ρ. 214. 

« Ουέτίη (.5α»εαγέε, ἱ, Ὁ. 188-107), Τηπίγαπι, ΜΟΜΙδι, ϑοοίη, Ὀ., ἃ]. 
8 ὅ ες ΔΊ 5ου, 2.2, 5.ν. “ Αἰρβαδ." 
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6δεη. 19.535). Ι{ ἰ5 ηοῖ ἱπηρτόραῦ]ε, μονενογ, τῃδι 15 ἰταὶῖ, ρετῆδρ8 
βυρρεβιεα Ὀγ αδεη. 19, γχ85 ἱηϊτοάἀποεα ὉΥ ἃ Ἰαῖογ πη ἴο ἐχαρρεῖ- 

δῖε ἴῃς ἱπῃοβρί τα! οὗ τῃ6 ΟἸἰεδιἢῖεβ ; τ[ῃ6 οπς Ποηδβῖ πηδῃ ἴῃ 
ἴῃς οἰἴγ νγὰβ ἃ βίγδηροσ." Τηδῖ [ἢ 6 Ἱπῃπαθίϊδηῖβ οἵ ἴπ6 ρίδςθ νεῖα 
Βα) 65 15 τ ἢ τότε ᾿ἶἶκα δὴ δαἀϊτοτ᾽5 ποῖς [ἤδη ρατὲ οἵ ἴῃς οἱὰ 

πδιτγαῖῖνε ; ἴἢ6 δυῖῃοτ᾽ 5 σοη ΘΠ ροσατῖ65 σδῃ ΠαγαΪν ἤᾶνα γεαυϊτοά 
50Οἢ ἱπίοσιηδίοῃ ἡ --- 17, 18. ΤῊες οἷά πηδῃ 5665 [ῃ6 {τἄν]]οῦ ἴῃ 
πε βαυᾶτα δηὰ ἰπαυῖγεβ οὐ ἢϊβ Ἰουῦγηθυ. Ὅὴδ [μον]ϊα δῆ εΙβ ἴπδϊὶ 
16 Ὺ ἅσε οἡ ἴπεῖσ νὰν ἴσοσῃ Βϑι ἢ] ἤδη), νἤεγα ἢ ἢδ5 Ὀδδη ν᾽ βιἰηρ, 
ἴο δῖ5 Βοτς ἴῃ ἴῃ πῖοσα αἰβίδηϊ ρατὶ οἵ [ες ΗἸρὨ]δηάβ οἵ ΕΡἢ σαί. 

Τῆςε ψοσάβ νης ἢ ἐο ον ἰπ [Π6 ΗΘ ταν ἰαχὶ ἀγα Γ1}} οἵ αἰ που ν : 
σηα “9ο(2) τε ἀομδε οὗ Υαλτυεὰ 7 αγε ροΐπρ. ΒΥ ἴῃς δουβε οὗ 
Υδῆνεἢ να πηυβὶ υηἀειβίδηά ΘΠΠΟΝ, ΟΥ̓ ρειπαρβ ταῖμεσ Βεῖμεὶ 

(2οδ 3), Ἐνευνῃεγα εἶδα ἴῃ ἴΠῈ βίοσυ, πονενεσ, δηα ὄνϑὴ ἴῃ 
τῆς. ἱπατθ ἀ!αίοὶγ ῥγθοθαϊηρς σοηϊεχῖ, 6 ἅττα ρίνεη ἴο υπάοτβίδπα 
ταὶ τ[ῃ6 1οντ6 15 τεϊυτγηίηρ ἴο ἢϊ5 οὐ Ὠοπηα, ψὨϊοἢ 5 ποῖ δἱ 
ΘΒΠΟΝ οὐ Βεῖμεὶ, Ὀὰ δὶ βοῖηβ Ὡδη6]685 (ἰμδὶ ἴἰβ, ἴο ἴῃς Ποῦ 
ὉΠΚΏΟΜΏ) ΡΪδοα ἴῃ ἴῃ6 ἰηϊετίοσ οἵ Μι. Ερῃγσγαίπη. ΤὨΐβ αἰ σα 
ψῦ]α τεπγδίῃ ἴῃ {0} ἔοστοα ὄνε 1 νὰ σου]ά ᾿πίεγργεῖ ἢ Θομηιά, 

πεαν “1 ἀομδέ 97 γαλτοεὰ 7 ἥοε, 8 Ὀὰϊ τῃ6 ἰδηριαρα ἄοεβ ῃοὶ 

δάτηϊι [Π15 τεηἀθίηρ. Οῦ, νἰϊῃους νατίδιίοη, ρίνεθ, σπα 7 αν ροΐπρ 

(τεοτυγηϊηρ) 2 »Ἐν ἄορ, ΜΥὨ]Οἢ ἰδ ἰἢ ΘηΠγα Παγηοην ἢ (ἢ 6 οοη- 
ἰαχῖ, δηἃ οἂδῃ ἢαΡΩΪΥ πᾶνε ἀγίβεῃ ΟΥ̓ σοττγεοίίοη οὗ ουγ Ἡδῦτεν 
τοχῖ ; [ἢ6 ᾿ΔΊΕΓ ΤΩΔΥ ΡΟΒΒΙΌΙΥ Πᾶνα ἰΐϊ5 οτρίῃ ἴῃ ἴῃ6 δττοηθουβ 

τεβοϊ το οὗἨ δὴ δουτγανίδίίοη. --- 19. ΤΏΘΥ δὶς ΟἿΪΥ ἃ 5δδὶῖογ ; 
ΠΟΥ ἅτ δρυηάδην ρῥτονϊἀθαὰ (Ὸσ 411} {πεῖὶγ ἡθθάς. δεβίάςσ. ---- 
λανε εὐοῤῥεά τἴγατυ απ φγουόηαἶδν 707 Ομ α556ς, σπα ὀγεα απα 

«υἱός 79» νιγεεῖγ απα 1ὰ} νιαϊάεεγυαη ἀπά τς ὅογν τοὐὰ τὰν 56»- 
ναρ] οἴ. σεη. 2455. -- -7λόγε ἐς πο ἰσεξ 97 αηγίλίηρ])] τ8', --- 
20. Τῆς οἷά πιᾶῃ Βοβρί Δ Ό]Ὺ ἴάκο5 ἀροη Ὠἰπηβο Γ 411 τ{Πεῖσγ εηΐεσ- 
ταϊητη θη. --- ΑΖ Τλαΐ ἰἀσοιε πεεάσε σλαϊ δε ῖν ελαγρέ, ομπέν ἦο πο 

“ῥεπα τε πίρὰξ ἐπὶ τς ἐφμαγε] οἴ. αεη. το“. --- 21. (Οἱ, Οεη. 245 
χϑ',.}} 

4Βυ. νε. αἀάμπιςοεϑ ἴπε5ε οἴδυςες 85 ευἱάεηςς οὗ ἴδε ἰαῖε οτ ίῃ οὗ ἴῃς 5Ξἴοσγ. 

Ἐ ΟΕ τὲ τἸορορταρῃϊΐοδὶ ρίοββϑες, 2119. 
1 Βα. ΚΙ. Αρατρ,, Ὀτυβ., ΟἸεσγ., Βοβεηπι., Βα., ἃ]. 

ᾧ 80 αἷξο σοοοείυ5, ϑίυα,, (455., Κα. Αἱ. 
Ι Οοπιρᾶγε ἴμ6 Ἵχαζηρὶς οἵ Ασγαῦ μοβρί δ! ν, ουσΒῖγ, Αγαδία Φεεογία, ἰὶ. Ὁ. 136. 
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. 10. πϑὸ Ψ] 2098 Ἐξ. 475; οἵ. ὭΣ πν, Νεῖ. 316.35..- 11. ΚῸ Ὑλ Ὁ} 
ΘῈΝ προβεβήκει; ΑΥ̓ΥΩΜΟ κεκλικυῖα. ΤΕ οοπίεχί τεαυΐτεβ ἃ ρετίεοϊ; τὰ 

τιυϑὲ οσμοηὰ τν ΤᾺς νῖενν οὗ Κὅ,, ἱ. Ῥ. 399, [μαι [με Ξβοτγίεπεά ἔογπι Ὀεϊοηρσεὰ 

ἴο ἴῃς ᾿ἰνίηρ Ἰαισυαρε 15. τηοβί ἱπηργοῦδο]ς. --- 12. 5) ὙΨ] οῤῥίάμνε ρερεδὶς 
αἰέεηας (Ὦ, ΘΑ ε.. 1), ποῖ, εἰς πόλιν ἀλλοτρίαν, ΘΟΒΝ Φ .--κΦη 930 μ᾿ ἽΦν 

2] ἴῃς ἔεπι. ρίασ. ργοποῃ Ἵδῃ ΟὨΪΥ Ὀς τείειτεα ἴο ἴ8ς ποῖΐοῃ οἵ ρ] υγα 
ἱπβεγεπῖ ἴῃ ἴῃς ἱπάςβηϊίς Ὃ» (σην εἰς... τὐλελ᾽ σγε πο οὗ τ1ἀε Πεγαοίβεε); 

80 Κί.; 8εε Βοοσάβ, ὃ 414, οἵ. [ετ. 439, Οἰπετῖβ ἰγαπϑὶδὶς δοοογάϊπρ ἴο ἴῃ6 

ςσοπίοχί, φέρε Ὡο δε ὧδ Μὴς Πραε (66Α κ.. ἢ φ(, ἔϊτουομ.) οὐ ἴδε ΠΣ) 858 δῇ 
δάνειν, ἐν ὗ οὐκ ἔστιν ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ ὧδε (ΘΝ). ϑοπις ςοἀά, οἵ 3) (Ὁ ε 
Ἐοεϑβὶ) μάνα ποῦ, νυ ΒΐοΒ ἰ8 ἀουθίϊεβ8 πιεγεῖν ἃ βογίραὶ οοττεοϊίΐοῃ, Ὀαϊ ἃ βδουπὰ 

Οπε: 439} ἔοτυν! 07) 5[γ αγιρεῦ:, τοάο αγε ποί οΥ ΤΖὁἐς βεημὲ πεγαεί, 80 Ὦζνει. 1. 2. «πῆ. αἱ. 
--- 73) ἽΡ Ὁ2}}] [μα ἴῃς δἀνετβαῖϊνς δἴϊεσ ἃ περαῖϊϊνε βεηΐεπος (γε ν"}} ποῖ ἀο 

80, Ὀυΐ 50) 5Βῃου]ὰ Ὀε εχρτγεββεὰ Ὀγ βἰπιρὶε οοπβες. ρετγί., ἰῃβίεδα οἵ ὈΥ͂ "9 οὐ ὉΝ 15 
5 5ιτ κίηρ; ἴδε ἐχαπιρ εβ οἵ δάἀνεγβαϊίνε Ὑ δίϊεσ ἃ περβϑῖϊνε οἰϊεὰ Ὦγ Ενν. ὃ. 354 ὦ, 
ἅτε ποῖ Ἐχδοῖὶν βἰπιῖϊατ; οἴ, πβοννενεσ, ὅδῃ. 1γὅ, ὙΒς ψογὰβ τοϑὰ νοῦ ταῦ 

Εκε ἃ ρἷοββ βυρρεδίεὰ Ὀγ (ἴῃς (οἸονίηρ (ν.1}45).. --- 13, π5 ΡΣ 39] ἶταν.; 30, 

ἐπβίεδα οἵ ἴῃς ποσπιδὶ οὐ πΟρτΑΡ.Υ Π55, ΝᾺ. 2318.2 (τ. 2517), 5ες Μδββογὰ οἱ 
2 ΟΒτ. Δ. τ ΓΙΟΡῸΠ ἼΠΠΝ2] βοπὶῈ βοοὰ οοάά, ἢᾶνε γγν (Πς Βοββὶ); οὐ ἴδ 
ξεπάες οἵ Ὀ}Ὸ 5ες {π6 Ἰεχίοοῃϑβ. --- 14, Ὀχμ] ὀερίαθ, νυ τἢ παπλεβ οἵ ρίδοεβ 
θὲ. ταϑϑχ Κ, τϑ 413͵.- Οἰδεαλ τολϊοὰ ὀείονισε (ο βενιζανιῖη. ΤῊΘ πιοβὶ ἱπηροσ- 
ταπῖ ἀγρυπηεηῖ ἔογ ΤΕὶ] εἰ- ΕῸ] 15 ἀεγῖνεα ὈγΥ ΒΟ ίπβοη ἔτομῃ ΕἸ. 05.» ὁ)γιν. 2.1 
δ σι, ψἤοτς Βα Ἰοςαῖεβ Γαβαθ Σαουλ οὨ ἴδε τοδὰ ἔτοπι Οορῆπα (Οἰέπᾶ) ἴο 

7ετυβαίεπι, 30 βίδάϊα ἔγσοπι ἴῃς Ἰδϊζετ, αῃὰ Δρρδγεπεν πεᾶῦ ἴῃς Ἰαποιίοη οὗ ἴδε 

τοδά ἔτοτῃ Ετηπιδὺβ (ΝΊΠΟΡΟ] 5, Απινν 85), νν ἈΪοἢ σοτλα5 ἱπῖο ἴῃς που τοδὰ Ἰυδῖ 
δΌονε Τεὶ] εἰ-ΕἾ]. ΟἿ αἷβο [ετοπιε, ο. 1οϑ, 8 (Οῥ. εἀ. Να]]ατβὶ, ᾿. 69ο). 8ες 
ἔυσίμεν 322. 5.ν. ““ ΟἸθδδῃ-οὐ- Βεπ) πη." -- 1δ. Ὀτικ ΠΡΝῸ ΤῸΝ Ὁ Μ1] ν δ᾽ 11, 

ζαίλεν ἐπ. Τῆς ψοτγὰ, εβρ. ἴῃε ἱπίεπϑῖνς βίεπι, βυρρεδὶβ ἴῃς ΡοΪ 6 ἀγρο ΠΟΥ 
ὙΠΐσΒ ἃ Βοβὶ ννου]ὰ ἀἰβρίαυ, 85 'π Ομ, 195. --- 16. γΦΡῸ 10] ἀὲς σεκεβαίίον ; 
οἴ. 5. 253. -τ ποθὴ 15} ἴῃς ὀρεῃ σουηίτγ, ἐπ ἀϊδιϊποιίομ ἔτοπι ἴπῈ εποϊοβεὰ 
ἴον. -- 17. πον φνκ"] 2 5. 124 7ετ. 145..--- 18, Ἴ5Σ. ὯΝ ΠΥΠν ΓΙῸΣ ΓΝῚ] Ἐμΐ5 ἰδ 
εχρ  αἰπαὰ ὉΥ Νοϊαϊας Φ. 126), Ἐν. (Ρ. 691), Βε.» δ]., 65 ᾿ϊπιηῖϊ οὐἨ πιοϊΐοη; Ὀυὲ 
ΓΝ Ὀείοτε (5 δοουβαίίνε 5 ἀποπιδίουβ, δπὰ 5 ποῖ Ἔχρὶ αἰπεὰ Ὀγ πε ἱπνογβίοῃ 
(Βε.), εἶδε νὰ βῃουϊὰ αν ἰξ πιοτα ἔγεαυεπῖγ. ὍΠε ἱπιεγρτείϊδιίοη οἵ ϑομπνὰ 
τλᾶκεβ τιν ῥγερ., δηὰ ἴδ κεβ Ἴ5Π ἴπ ἴῃς βεπβς οὗ ψεγεσγὲ (ΠἸΚεῈ Ἴ9πρ ), 7 τοαίξ 

(ἶνε) πεαν (41) “δε ἀομδε οὐ γαλιυεά, εαυϊνα]επί ἴο βαγίην, 1 δὰ ἃ [,ενὶτο. 

ϑοἤπι. οοηπεοῖβ ἴΒ6 ννογάβ οἰοβεὶν ν ἢ ἴῃς (ΟἸ]ονίησ. Βαϊ ΝΥ 5ῃου]ὰ δὴγ οὔς 

ἴδε βιο ἢ ἃ τουπάδδουϊ πὰ οὔϑουγα νᾶ οἵἉ 5βαγίηρ, 7 γε α Ζευΐξίε, οὐ 7 νεῖρεἐξ. 

ἐν αὐ τὰς ἀρτεε οὐ γαλιυεὰ ) Φ καὶ εἰς τὸν οἶκόν μον ἐγὼ πορεύομαι (ἀποτρέχω) 
Ξε ὉΠ ὉΝ 2 ὅκι. [πὶ 3} ΠΥ ΓΛ2 πιαῦ μᾶνς Ὀεδῃ ὑγοάδυσεὰ ὈῪ ἃ βοτῖρε ψ8ο 

ταϊβιοοῖς "2 ἕοσ δῇ δοντονίιίοη οὐὗἨ ΧΥΠΝ ΓΝ2. --- 19. 132] Αταῦ. “ἐἰδρ, ἰ6 ἴ 6 

Ῥγοεῃ βίγανν ἔτοσα ἴῃς {μσεβίηρ-ἤοοτ ψ Βΐς αι ἴα 65 ἴμε ρίαος οἵ Βαυ; 16τ. 23 
(ει. 2435.8Σ 1 Καὶ, 55, ---- ΚΊΡΌ1 αἰνναγβ νἱἢ }, ὕεη, 2453 4227 4.224; » ἴῃ δ]} [696 

5 Ἴδε νετ ΟΟΟΌΓ5 ΟἿ]Υ πῃ ἴῃς Ταϊτιυά, 



ΧΙΧ. 22 417 

Ρἴδος5 σγαίν ἰδ ΟὈνϊουθ! πηεαηΐ, --- Ἴ"2} Ὁ] ἃ πυπιδες οἵ Ηςδ. οοἀά. (Ὀς 
Ἐσοββ81) δανε ὙἼ2;, ὙὙΒ] ἢ δόπὴς οὗ ἴπεπὶ ροὶπὶ 85 βίῃρ. ΑΒ βίηρ. ἰξ 15 τεπά σὰ 
Όγ ἘΦ2; Θ΄ ἰαἴκε5 ἰϊ 45 ρίυγ. ---- 20. 0] ἴῃς ἤγβὲ δ΄ ἰ5 ἴῃ εἤεοσϊ δαυϊνα!εης ἴο 
εργεἶν ; ἴμε βεοοπά ἴο οεέν. ---ῦον ὅΝ] ἰπ ρᾶυβς ἔοσ 15) ὃν 2 8. 1716; Ος5.35 

8.29, 42, π.-- 21. "Ἴ2}] Οὐτγξ πϑὲν {6 δι) ἕτοπι Ὀθπ ἅτ. (ΚΊ., ἡΖέῤΆ οί, 1.285, 
εἀ. γοκ). Τῆς τεδάϊηρ 53} ἴῃ ϑοπὶς οοὐά. δπὰ εἀά. (ἀπιοηρ ἴδεπι [δ οπβκὶ; 

βες ΪΗ ΜΙ...) 15 ἴο θὲς αϑουί θεά, 85 Νουσὶ βῆονβ, ἴο ἴ8ε δοοϊἀεηῖδὶ ἀϊβ)οςαϊϊοῃ 

οὔ ἃ βεηΐεῃος ἰῃ ΚΙ. 5 σοπηπι. σα ἐνε., ὈὉῪ ΜΕ ΐσἢ ἴῃ ποῖς οἡ 15 ὃν, “ ῃγβὶ τδαϊςαὶ 

ἢ δαλαξ," νὰ πιδᾶς ἴο τείεσ ἴὸ 52}, οἵ. Βοιηθεγρ᾽β ἤγϑὶ εἀ. οἵ {ἢ σοπιτῃ. 

(1518). Το νετῦ ἰ5 τεραγάςὰ ΌΥ ΚΊ. δπὰ τηοβὶ πιοάδεγῃβ 858 ἀεποπιίηδίϊνε ἔγοπὶ 
ὍῸΣ [5. 3033 [00 6 246', ἐς  γεῤαγεαῖ νεἰχεαὶ γοοα γον ἦε ἀφ:ε:, οἵ. εν. Δοτὰ 
λα-«ἀα»αλ, ἱ. 2, [οἱ. ς6λ, ΤΠ νεγῸ ΡτΟΡΕΥ͂Υ πιςϑῃϑ “ 5:ϊγ, τηὶχ ὈΥ 5ιττίπρ᾽; ἐπ 

Ρ ε5ρ., πιίχ ἴῃ πρὴ (Πϑο, ΓΊΣῸ, 15 Π) ὙΠ οἱ", ὅ56ε [τῖμετ, 3.5Ζ.) 8.ν. 

22-28. ΤῈο Ιονἱῖθ᾽ 8 ΘΟΠΟΌΙΠΘ 18 ταν διθὰ πὰ πιαϊίτϑαίθα 
80 ἴμαΐὶ 5:6 ἀϊ1608. --- γεῖβε5 5 ἤανα ἃ 5 γκίηρ τεβα ]δηοθ ἴο 
6εη. τοῦδ; ἴ Ι5 ποῖ ἱτρσόρδῦ ες ἴμαὶ {Π6 51} αγῖῖγ οὐ τῆς 5ἰ1υ- 

τίοη μᾶ5 1εὰ ἴο τῆογε οὐ 1685 Ἔχίεηδινα σοηζοττωδίίοῃ οἵ ἴῃ6 πδγ- 
ταῖϊνα ἰπ Τυἄρεθ ἴο ἴῃ βἴοιυ οἵ 1οἱ ; 5εὲ θεῖον. ὌῈ]μδυβθη 

ἀΥριεϑ ἴτοπὶ [ἢ ταβοι δος ἴῃδΐ [ἢ 5ἴοσυ 15 ἃ ἰδία ἰπηϊτδιίοη οἵ 
αεη. 19. -- 32. Α5 {πεν τὲ δπ͵ογίηρ {με πηβαῖνοβ ἂἱ βιρρογ, ἴῃς 
τθῃ οἵ Οἰδεδῆ βυττουηά τῃ6 ἤου5ε, δηὰ ἀοδιηδηά τῃδι [ῃ6 1ονίϊα 

Ὀς ρίνεῃ ρΡ ἴο ἴπδπὶ ἴο σταιν {ΠΕΣ ἀπηδίυγαὶ Ἰυϑῖ. ---- Κ φεοιρι- 
{νγείς ἢ, ἀπὰ 6 τιοάθγῃ νϑγβίοῃϑβ, σομς φΓ βεἠα,. ὙΠε ρἤγαβα 15 
δ ΟΡΡΙΟΌτίουβ ἴατπὶ ἔοσγ Ῥᾶ86 ἂπὰ ψίοκεά πε (1 85. 212 2 8. τ67 
ι Κ. 2115} δχο.) ; ἴῃς ΕἰγποονΎ δηαὰ ργόρεῖ βεῆβε οὗ ἴῃς ψοτὰ 
ἅτ6 Οὔβουγα ; 566 ΟΥ̓. ηοῖδ. --- ῥρωπαϊηρ οπ Τὰς ἡοογ} οἴ. Οεη. το, 

δῃά ἴογ ἴῃς νεγὺ (δηῖ. οὖ. --- δγίηρ ομἱ ὼς νιάαη τυὴσ ἦκας ἐο»ηιδ 

“9 τόν ἀομδς, Τλαΐ το μιᾶν ἔμοιν ἀΐμι εαγπαΐν)] οἴ. αεῃ. τοῦ 
Βοπ. τἘ ΖΞ, ΙῚ 2ο" τ1Πεὲ [μονα βρθαῖκβ οἵ ἴῃς ἱπιθηϊίοη οἵ τῃ6 

Οἰεαι το τὸ Κι] μι. οοτγηϊηοῖ ἰ5 οἵ ἴῃς ορίπίοη τῃδὲ οὐγ 
νοῖβ6 ἢᾶ5 Ὀδδθη σοῃίοττηθα ἴο αεῃ. τοῦ; ἴπΠ6 διέθου οἵ ἴδε 5ἴοτῃυ 

ντοῖο, Βηηρ ουὖὐὐ [6 τὐογαρι... ἴπαἴ ννὲ ταν κῆον ἀξ." Βιυῖ 

τῃ6 Τιονῖθ τα ρὶνς ΝΟΥ γν6}} τοργαβθηῖ {Πεῖγ ρυγροβα 85 δὴ αἰϊειηρὶ 

ὑροη ἢἷ5 16; ΨψῃΠ16 1 Ποοτγηϊποκ᾽ 5 γοϑιογαϊίοη ὃς δοσερίεα, τΠετε 

ἰ5 ποιϊμίηρ ἴῃ οἷ. το ἴο ἱπείηδῖα ἴμᾶΐ τἴῃῈ τηδ ψᾶ8 ἴῃ ΔΠΥ ΨΥ 

τηοϊοβϑιεα οὐ [ῃγεαϊθηθά, δηά 2ο ἰ5 ἰεΐ: ψίτῃουϊ Δὴγ ἰουπάαιίοη. ---- 

ΦΡ. 131; 50 αἷσο Βα. [πε 5βᾶπιε νὰν (ἢε βίοτυ ἰ5 Ξβοῆεηδὰ ὃὉγ ΕἸ. [05., σμδ, ν. 

(,8 δ 143 ΗΝ. Μετῖβε Ὦ πηυδὶ ἴἤεη Ὅς ᾿ιεχαγάθα 85 δῇ ἱπιεγροϊδιίοη ἔτοπιὶ αεῃ. τοῦ 
(Βε. Βι.) ; 3εε Ὀεῖονν. 

28 
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28, 24. Τῆς ονηοῖ οὗ [6 ἤου56 τοπηοηςίζαϊος τ τ τε. Ης [25 

τοςεϊνοα ἴπε βίγαηρειβ ὑηάεγ ἢϊ5 τοοῦ δπὰ ῥτγοϊεοϊίοη ; ἴο νἱοἶδίς 
1015 τίρῃι 5. [156] δπ ἰηίδιηοιυι οτπης. --- 33, Δαν μιν ὀγείδγερ, αὐ 

ποί ἐο α τυγοηρ (Οεῃ. 197), εἵπες λὲς ιαπ λας ἐοπις ἐπί ψῖν ἀοιδός 
(Οξεη. 1955); αὖ ποί εοηριρῖ Ζἠἀϊς τυαπίση ἀἰδεα] ἴῃς ἰαϑδὲ νοσάὰ 
(ν.3 χοῦ; ΕΝ. μι) ἰ5 ταῦ επεν υϑεα οὗ οἤξποςϑ δραϊηβι ἴῃ ἰδννβ 
ξονεγηίηρ ἴῃς τεϊδιίοηβ οὗ ἴῃε βεχϑθβ (Όεηῃ. 347 2 5. 1312 Πι. 2253) ; 
11 ἀοεβ ποῖ οσςὰγ ἰη ἴῃς 5ἴοιγ οὗ [υοἵ, ὅεη. 19. --- 24. Ηε οἥειβ ἴο 

ἜΧΡΟΘ6Ὲ ἴο τῃδπὶ ἢΐ5 οὐ αἀδυρηῖεσ δηά τῃς 1, ον ϊε᾽5 σοπουῦίηθ. 
Βεγίῃεαὰ {πη Κ5 ἴμὶ (ἢ6 ψῆο]6 νοσβα ἢδ5 Ὀθεῃ ἰηἰεγροϊαϊοα ἔτοπ 

ὕξεη. τοῦ, ΜΠ} νυν ϊοἢ [Ὁ 5. δἰηηοβδὲ νεγθδ!ν ἰἀδητοαὶ: [Πετὰ ἴ5 ὯῸ 
ΔἸ βίο ἴὸ (ἢϊ5 οδεσ ἴῃ ἴῃς βεχαεὶ ; ἴῃς σοηπαχίοηῃ δηά πηονειηθηῖ 

οἵ ἴμε πατγαῖϊνε ψψου]ά θὲ Ὀείτογ 1 ν. 25 ̓ τητη θα! δίε!γ (ο]οννεά ν.5; 
5016 στγαγηπηδίίοαὶ ἱγγαρι!αγ 65 ἃγα αἷσο ροϊηϊθαὰ ουἱ.5 ϑιςῇ δὴ 

δα αϊίοη, Ὀτίπρίηρ (ἢ 6 ϑἴοΥΎ ἰῃῖο 511] οἰοβθσ ἀρτεοῖηθηῖ ἢ Οεη. 
19, ψουΪα Ὅς επτίγεὶν πδίαγαὶ ; 1ἢῃ6 ταβειιίδησε Ὀεῖννθθῃ [6 ἔνο 
νΕΓ565 15 ἴοο ΤῃΘΟἤδη] 04] ἴο ὃς 1[Π6 τοϑυϊὶ οὗὁὨ τγδσα σαι ΠΙβοθηοα. ---- 
25. ΤῆοΥ τείιϑε ἴο ἰἰβδίθβῃ ἴο ῃΐτῃ ; οἷ. σδη. 195. ----ὄ 89 26 »ιαπὶ 
φοίζεαὶ ἀϊΐξ ἐοπεμδίπς ἀπϑπαὶ ῥ᾽ ἀκγ ,ογίἀ το ἵλενι σφ οὐ ρον} τἴῃ6 
Ινιῖθ ρίνεβ ἃρ [ῃ6 νοπηδῇ ἴὸ δᾶνε ἢ πηβε 7 ΤῸ υ8 15 566 15 

αυϊτα 85 θα 85 ἴῃς σοπάυοιϊ οὗ ἴῃ τοῦ ἴῃ ἴπε βίγεεῖ ; Ὀθὰϊ ποιπίηρ 

ἰηαϊςαῖεβ5 (δι τ[Π6 δυῖπογ (ε]ὰ {παῖ ἴὰ τπηετι τε σοπμἀεπηηδίίοῃ οὐ οοῆ- 

τοπηρῖ. Απά ποῖ οηΐγ ἴῃ6 ρῥτοῆεσ οἵ 1οἱ (Ὁ εη. 193), Ὀαϊ τῆς ἰάνουτγ- 

ἰϊα δρίϑοάς οἵ τῇς ραϊγίδγοῃδὶ βἴοσυ, ἰῇ νηὶ ἢ ἃ Ψ "δ ἰ5 ϑυττοηἀοσοὰ 

ὈΥ Πεῖ Βυβραπά ουἱ οὗ (δατ οἵ Πᾶγπὶ ἴο Πἰπιβοῖξ, ᾧ βθονβ ἴπαὶ [Π6 
δῃοίθδηϊ Ἡθῦτγανβ ΘΓ (ΔΓ ἔτοτ ροββοββίηρ ἴῃ6 οἰ ϊναίγουβ ἔδο]πρ 

ὙΠ Οἢ γα πα δηϊοηρ ἴῃς οἱά ΑτΔ5. ὃ --- 7ζ4») δέ ἀδγ σὸ αἱ “ὴε 

αῤῥηοσελ οΓ «ατυπ] τῇε ἢτβὶ βίρῃβ οἵ ἀδὺ (705. 65 τ 8. 95) ; σοῃι- 
Ραᾶγα ἴῃς δχργαϑϑίοηβ ἴῃ ἴΠ6Ὲ ποχί νϑῖβα.----ῶθ6. 4. 2:6 »ιογηΐηρ 

αῤῥεαγεα] Ἔχ. τὰ Ῥε, 465. --- δάφ εαγιό, απα ἐὰν φγοσίγαίε αὐ ἐφ 
ἄρον 97 τάε νιαπ'ς ἀσμδέ τυάδγε ἀδν' ν"αφίδν τυας, ἢ ἀἰαγἠϊρά 7} »ιας- 

4 80 α'50 Βυ. οοτῃ. (Ρ. 131) ΡΙΌροβαββ ἴο Ἔπηεπα ὈΥ οταϊ ἰὴρ 411} πηεπιίοη οὗ 
τῆς οοπουδίης. 

ΕἸ. 705., νυν ἕο Βοπιδη γοδάετγϑ, παγγαῖεβ (Παὶ ἴῃ 6 πλθῃ οἱ αἰθεδῇ ἴοοῖς ΠοΓ 

Ὁγ ἴοτος. 
1 Το]ὰ τος οὐ ΑὈταμαπὶ ἀπὰ οπος οὗ ἴ5ϑϑϑβο; Οεῃ. 1210. 20 26. ΤῊΪ5 5βἴοιγ ἰ5 

ἴῃ πιοῖε οἤεηϑίνε ἴο ἃ5 οἡ δοοουηῖ οὗ [15 τε! ρίοιι5 ἤανοιγ. 

ᾧ ΤῊϊδ ταρυϊδίνε ἐδαίυτε οὐ {πε πατγαῖϊνε ἱπ [πὰ. ἰδ πο τγεᾶβοῃ, ἱπεγείοτε, ἴοσ 
ϑεοτ ἱηρς ἰἰ το ἃ ἰαῖὶς ἀδῖς ( ε., οὐνηρ., ᾿. 235. οἴ. Ρ. 357). 
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“7 (ν.5); ποῖ ἴῃε υδι8] Ἔχργαββίοη ἴοσ πυβρδηᾷ, οἴ,, Ὠόνενεῖ, 

Οεη. 183 --- 27. Τὴ τὴς πιογηίηρ ἴδε [νὶϊα ορεποᾶ ἴῃς ἄοογ. 
δηὰ ψϑηΐ ουΐ ἴο ρυσβας ἢ 15 ᾿ούγησγ. --- Ζζδγε τᾶς 17ὲ6 τυοραηι, ἀΐξ 
εοπεμδέρσ, ἐγίπρ αἱ Τ7ὲε ἄομες σον, το ἀφ ἀλαπαῖς ον τὰδ οἱζ 

ονοσίδκθη ὈῪ ἀδαῖῃ ἴῃ ἴῃς ἰαϑὶ δῇοτι ἰὸ ραΐῃ ἃ ρἷδος οἵ βδίείυ. -- 
28. Το νεῖβα οοῃίγαϑίβ στυάεὶν ἢ ἴῃε ραῖμοβ οὗ ν Ὁ, Τῆς 

ΤΩΔῺ᾽ 5 ΞΒΡΘθΟἢ τᾶ Κ65 ἴΠ6 Πργαβϑίοη οὗ ᾿πάἀθβου θα Ὁ ]6 Ὀταδ! γ, Ὀαϊ 
ἴῃς δυῖμοῦ δα πο βυςῇ ἰπιθηϊίοη. --- Οσδ τ, ἀί πὸ ρο0] 7᾿οβερῇυβ 

Ρυϊβ ἴῃς Ῥεβὶ ἴδοβ οὔ ἴῃ τηδίζοσ ; ἴῃ 1ονὶϊς βυρροβεά {παϊ 5ῃ6 
Μὰ5 ΟἾΪΥ ἴαϑι 85]66ρ. --- ΕἸηἀϊηρ τπαὶ 516 νγὰβ ἀθδαὰ, ἢς ρὰΐ ἴῃδ 

ΒΟΥ ἀροη ἴδε 455 ἀπά νγεηΐ ἴο μἰβ βοῖηβ. 

22. ὈρὉ3 22 ὙΦ)Κ] ἐχρίἰπεὰ 85 βυδβεϊτυϊτοη οἵ ἃ ψεπίτῖνε (απηεχαδιίοη) ἔοσ 
δρροβίτοη (ΡΕΪρρὶ, ϑέσέμς Οορεσέγ μείμς, Ὁ. 63; Οε5.26 δ 130, 5); δείῖίετ, 5υ5- 
Ρεπάοά απηεχαίίοη (Ὀτ., 7.8.5. Ρ. 166); οἴ. ΤῈΣ Γ2 ΓΟΊ2, 21Μ ΓΌΡ2 γφν, ὅο, 
1 ἴδε ῥγεβεηῖ ἰπβίδπος ἴῃς ἰεχὶ τηᾶῦ Ὀς ἃ σοπῆαιίοη οἵ [ῃς τεδαϊηρβ "}»"52 ἼΝ 
δηὰ Ὁ»5Ὁ2 22; ΟΥἮ ΜῈ ΠΙΔΥ ταβίογα ὉΡὉ2 22 ὈΦΩΝ 2018 ΠὨϊ. 1314 1 Κὶ. 2119, 
ὈρΝΟΣ Ὁ ἰδ νΑΥΪΟΟΒΥ τεπάςγεα ἴῃ 65, οἴϊεπεϑὶ, ἃ5. ῃεζε, υἱοὶ παρανόμων; "᾿Α 

μεῖς ἂπὰ υϑυδιὶν, υἱοὶ ἀποστασίας, Θ μετα Βελιαλ. ΑΒ ἃ ρῥτορὲζ πᾶπιε ἰη ἴῃς 

ἔοτῃῃ Βελιαρ ἴα ννοτὰ οσουζβ ἰπ Ογας, εἰδγέϊιν ᾿ϊ. 63, 73 (ἐπ ἃ ραββαρε οἵ εν 58 

οτἰ σία), ἰϊ. 167; ἐτεαιθηίν ἴῃ ἴμ6 7ερέανεία Χ 77. Ῥαίν., ἰὰ τὰς Αξερρσὲο 

)εραίαε, δς.; 8εε Βαυά 55, ΑΚ 32. 5ιν. Τῇε οἱάεβὶ εἰυπιοϊορυ οἵ {πε ννοτὰ ἰ5 

[ουπὰ ἱπ δαμλεάνγέμ, αα 10, ὈΠΛἩΝΊΧῸ ὉῸΦ ΟΡ ΟΦ Ὁ.)2 Ὅ»Ὁ2 22, “ἸΏ6Π Μ2Ὸ 

Βᾶνε [Ὡσονῃ οΗ͂ ἴμε γοῖε οἵ Ηξανεη ἔτοτι {πεῖς πε κβ᾽ (Ὁ -Ὃ 553).} 980 αἷβὸ 
]εἴοπιε ἰῃ ἃ μῖοββ ἴῃ ἢ 5 ἰγαηβιιίοη οἵ [πἀ. 1952: ΜΠ Θείϊαί, α΄ ἐπί, αόσφις 
Ἴρο. Μοάετη Ἰεχιςορταρθειβ ἀεγίνε ἰξ ἔγοπὶ Ὁ" (ΟΗΪΥ π᾿ ΗΙΡἢ. δ )γα, οἵ, 
15. 4410 εἰ. 78), ἴῃ ἴῃς 8επῆβς οἵ " ροοά-[οτ- ποϊῃίηρ, ννογίῃ ] 685 ((οςοείυ5, 668.» 

ΜΝ. απὰ πιοβὶ); οἵ ἔγοπι πὸ (Κὶ., ποῦν 20 πῦρ 52, πε εγ- ἀουννε}}; 5 πη: ατῖγ, 

Ηυρίε]4), ἱπ ἴῃς 5εηβ8ε, “ἴον, θαβες᾿ (Εὔγβι, οἵ. ΠΌΜιςἢ.). ὙΠεβε εἰγπιοϊορίεβ 

ἃτε εχίγετλεὶν ἀυδίουβ; [με ννοτὰ ἰ8 ψἱτμουΐ δμδιορυ ἱπ ἴμε ἰδηρυᾶρα. --- 120) 
ΓΣδ ΓΝ] ΝΙρ., ὅδη. 195 705. 79 “. ς. δ; πιδάς {μι επιβεῖνεβ ἃ τίπρ ἀτουπὰ ἰδὲ 

Βουβα. --- ὈΣΡΟἼΓΙΌ] ἴῃς ῥτεοῖβε ἔοσος οὗ ἴμε τεβεχίνε 15 ποὶ οἰεαγ; ρεγῆαρβϑ 
εὐγίαεὴνε ῥεετανείός (Ο 65. Ζλες.). --- 28. ΝΣ ἡ» Ὀν Ἐν δΝ] Οεη. 195 πν Ὁ) ὅν 

γι. τ 24. νπΦ25}}}} [ἴῃς σοτζεοῖ ἔοστῃ 1225} ν.5 35; οἵ, γη)Ὸ0 Οςη. 113 δηὰ 

οἔεῃ (Ρ); ἔογ οἴβεν ἱπβίδποεβ οἵ [Πἰ8 τηοῃϑβίγουβ ἔογτλ 8εεὲ Βὅ. ὃ 872 3.; 818. 

8 345 ὦ. --τ Ὁσῖν (ἐνὶςε), 955] τηαβο. 508.. τοίεσγίηρ ἴο ἴπε ἵνο ψοόπιθπ! ΤΗὶδ 
δοουπηυϊαϊίοη οὗὨἨ ρταπιπιαίίοαὶ Ὀ] απ άετβ ἰπ ἃ βἰηρὶς βεπίεποε βίγεηρίμεῃβ ἴῃς 

βυδρίοίοη ἴμαὶ ἴῃς νοῖϑε ἰ5 ἃ ἰαῖς δά! οη. ---- ὈΓῚΝ 2)}} λόγέε, γαυΐτά, Οςῃ. 343 

5ΊΩ χ 5. υἱοὶ λοιμοί; οἴδες ἰγδῃϑβϑιδιίουϑ ἃσγὲ ἀνυπότακτος, ἀνυπόστατος (), ἄφρων, 
νἱὸς ἀφροσύνης, ἀπαίδευτος (Θ). 

Ἱ Ἐοσ τὰς 1,Δΐη τεπαοτίηρβ 5ες Ψετγοςειοπε οὐ Ὠϊ. 1318 ([. Ρ. 520). 
2.80 Βα. οὐ Ὁϊ. 1314, ὙὨΪ5 ἀζτεςβ ἢ ἴς τεπαετίηρζϑ οὗ ᾿Α δὰ Σ (αθονε, ἢ. 9). 
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2 85. 1312} [γι 225. 5. --- γκὶπ π2)5 Ὅ3Ὺ] οἵ, ΠΝ ΠΣΡῸΣ ΣῪ 7ετ. 444. --- 
26. “,) Ὀπιῦν ΜΩλ}) Νοσζὶ, Ββεῖ; ΠιϑηΥ εἀά. Βανε κὸν (ν΄ η.1. 3, Βυχί., ΡΙαηϊ., 

130]., Ορῖξ., ναὺθ ἀεσ Ἡοορῆι., Μίς.), αρβὲ. ἴῃς 'ἽΜαδββοια; 8ε6 Νοιζί σα 
ἐοε., Μαβδβοτὰ οἡ Νὰ. 1728 απὰ οὐ Ὁϊ. 433; Ἐσεηβαοτζῆ, ἡ 7ασ:ον οί. Ἡ)γίεγδωεά, 

Ρ. 89. -- 2 γ55}})} πιρα!γεαῖϊεά πεῖ, πιδᾶάε ογαεὶ βροτῖ, οἵ, 1 5. 315, ες, 3819, 
ἴδε ῥυπιδΙΥ 8εῆβθε 856 επ5 ἴο ὕε “ΟΙΔΥ ἃ ἰγίοκ ἀρὸῃ ομε, Νὰ. 2239 Εχ, τοῦ 

ι 8. 65. -- ΠΡ  Γ}2] Οετξ γῦῦρ5, νυ οἷο ἃ πυθεῖ οἵ οοἀά. πανε τεςεϊνοὰ 
ἱπίο ἴδε τεχὶ (Ὡς Κοββϑὶ). Τῇε Μαββούα ( Οὐδέα τοό- Οὐὐλία, Νο. 149; σ:εογα 

“Μασ, ϑΘ.Ὸ 310; οἵ. Νοτξὶ σαὶ ἠο(.) επιυπιοταῖεβ βῖχ οἴμεν ἰπβίδηςεβ ἰῇ Ψῃοἢ 2 

ψ ἢ Ἰη, 15 σοτγεοϊεά ἴο 3; ἴῃς ρυϊπίεα εἀά. ἜχΒὶ ̓ς: παπηδγουβ νδτίαϊΐοηβ. ΤῊΣ 

Οετὲ οοπίογπιβ ἴμε ἱεχὶ ἴο 705. 61δ 1 5, 9οὅδ; ἴῃ 7οῃ. 47 ἴῆς Μαββογα ργββεγνεβ 
ἌΠΦΟ ΓῸ}3. --- ἰὴ [ἢ 5. υ8ςὲ 2 5:5} 1Ήε5, " 5: πη] Δ ΠΘου 5} ἢ ᾽ τῆς δοίίοη οὗ ἴῃς 

ἱπί. νετῦ; 3,“ 'π (41) ἴῃς τἰπὶς οἵ, ἰπ τῇς σουγβε οὗ, ου ἴῃς οσοαβίοπ οὐ, [πὶ 

δεϊΐοῃ. ΟὈνίουβὶγ ἴπεγε ἅτε πιϑηΥ οᾶ565 ἰπ ὙΠ] ἢ Εἰ Ποῦ πιῖρῃϊ Ὀς υβεά, Ψ ἢ ἃ 

βοδτοεῖν Ῥεσοερίθ!ε ἀϊβεγεπος οὗ σοποερίίϊοη. ὅ.:ε ζυτίδετ, αρρεὶ!, Οσέπεα 
“αεζα (εὰ. Νορεὶν), ἱ. Ρ. 238 ἔ.; Βυχίοτί, μπεογέδεα, Ρ. 483; ΕἸϊα5 1 ενϊϊα, 

“Ματεογείλ λα- Λλήασεονείά (εὰ. ΟἸηδθυΓρ), Ρ. 188. ---- 26. ὙΡ35 Γ)05} ἴ8Ὲ σοττε- 
βροπάϊηρ ρῆγαβε, 3. ΓῺ δ, Οςῃ. 2455 Ὠι. 2312; οἵ, αἶβο ὉΠ ΤΠ) [ετ. 6' Ρ5. 9οϑ; 
85 ἴῃ τιοτηΐηρ (ενεπίηρ) ἴυτηβ ἰϊ5 ἕδος ἰοννατὰ ἀ5, ἀρργοδομεβ; 5 “ἰονατὰ, --- 

ΡΟ] 0), (4}} δῃὰ 1ῖε; οἵ. ν. 57 γϑρ), ἀπὰ 866 Ρ. 101. ---- ϑ'ΝΠ ΤΣ ΠΡ] {5 δάν. 
δοουβαῖνε (ἰπϑιεδὰ οἵ ἴῃε ἀδυαὶ 3) 18 αἰπιοϑὲ οοπῆπεὶ ἴο ἴῃ8 ποὺπϑ πιρ δῃὰ 
ΓΝ; ἰξ 5. ποῖ ἱπιργοῦδθὶς μαι ἴῃς ἀἰβηουΥ οὗἨ αττουϊαῖίηρ ἴδε ἸΔ Δ] σοπιθίπα- 

τίοπβ πΓ03, 23, ΤΊΔΥῪ ἐχρ δίη {πε ῥγείεγεπος ἔοσ ἴῃς δοουβ.; 80 ()68.36 ὶ 118, 

2 ὁ. -ττο ΩΝ] Ρ]. οὗ βυροτίοτίγ, (σε5.35 Ρ. 386. --- 28. "27 7} Ν1} πὸ με ἀμιξισεν εαῖ 
τσοὶ τότε ἰοσοίθ]ς τμδη (6᾽5, τὴς ἀἱα "οἱ αρεσευον, γ0γ «ὧδ τυας ἀξαάῖ, 

29, 80. Το Τονἱθ ΡῈ] 18.165 ΓΠΤΟῸ ἢ 811 [6.86] [86 ἱπῆδσαοιβ 
οχΐπιο οὗ ἴπ6 Οἱ ὈΘΘΙ  ἴθ8. ---29. Ἡλεη ἀφ γεσελσαά ἀονις, ἀς ἰσοξ 
ἡε ζηῦε, σπά ἑαϊα ἀοἠά 97 λὲς εοπεμόίης, πα ἐμ λδν πῤ, νιό ὃν 
ἄρνιό, ἑπιίο μυεέυε δίδεσς ] τὴ 6 ψογάβ επιρ] γα ἀγα ἴῃ 6 ῬσΟΡΕΓ ἴα γπ5 
ἴογ οὐτηρ ἃρ ἴῃ σάγοᾶβα οὗ δῃ δηϊπηαὶ (1 5. 11 τ Κ. 1835.8), ἴῃ 
τῆς τίταδὶ, ἰοῦ ἴῃ6 ουτηρ ἃΡ οὗ τὰς νἱοτίπι ἴον βδοσίῆεος (1μν. τ 15 

85 δο.)." -- Απά «τη ἀδρ Ἰάγομσὰ αὐ τἦς ᾿φγγ ον οΓ 7εγαφ} Ἰαβῖ 

80 880] ουϊ ἃΡ ἃ γοκε οἵ οχϑὴ δὲ Οἰβεδῇ, ἀπά βεηϊ ἴῃε ρίεςεβ ὈΥ͂ 
τλοϑβθηροῖβ ἠόγομρὰ αὐ 26 ἐογγίον» 97 7εγασ (τ 8. ααὖἷ), ἴο ταῖβα 

186 [5γδθ] 1165 ἔοσ ἴῃς σε] εῦ οὗ 7 θϑἢῃ Οἰεδά. [Ιἢ 8415 οδ86, ἴῃ 6 

βἰρηίβοδηςε οἵ ἴῃ6 δοὶ ἰβ βαρ, δἰ ηθά : 80 ἴΐ 5ἢ}} Ὀ6 ἄοης ἴο τῃε οδίι]8 

41 τἢς ἰννεῖνε ρίεοςϑ γε πιοδηΐ ἴο σοιγεβροπὰ ἴο ἴῃε ἱννεῖνα {πὶ 65 οἱ [5γϑοὶ 
(Ά8.), ννε ϑῃουϊὰ Ὀε ἱπεϊίπεα ἴο τεραγὰ {πε ννογάϑβ 85 ἃ ἰαῖεσ δα ἀἰίοῃ ἴο ἴΠ6 βίοτγγ ; 

1δετα ἰβ πὸ ἴγᾶος ἰῃ ἴῃς Βοοκ οὗ υάρεβ οἵ ἴπε 5γβίεπη οἵ ἵννγεῖνε {τἰῦεβ. Ῥδγῆαρϑ, 
δονενοσ, ΠΟΥ ἅτε πρεγεὶν ἴῃς ἵννεῖνε Ἰοἱπῖ5 οὗ ἴῃς ᾿ἰπιῦ5, ἴῃς πεαὰ δηὰ ἱγαπὶς ποῖ 

Ὀείης ἱποϊυάεά, 
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οὗ Ἔνϑῖυ πᾶ ψῇο ἀο65 ηοΐ Ἰοίη 548] ἔογ (Π6 νγᾶγ ; εσε ἴῃς οδ]δοὶ 
᾿δῇ ΟἾΪΥ 6 ἴο ἐχοϊζα ἴΠ6 ἤοττοῦ δηά ἱπάϊρῃδίοη οἵ 4}1] Ὀθῃο] άθτβ. 
11 Πὰ45 Ὀδδῇ βυβρεοϊθδα ταὶ [6 νεῖβε Ὀείογε 115 ἰ5 πῃηοά 6 ]]6α δίϊεσ 

ι 5. 11." --80. Τὴε Ηεῦτεν ἰεῆβεβ αἵ ἴπε Ῥερίηπίηρ οἵ τἢ 5 
ψΕῦβῈ οδῃ ΟἿΪγ Ὁς ἰΔΚΘη 85 ἰγεαιθηϊαδῖίνα : 7 “44 12 τυομἀ κο»ῃΦ 10 
2ατς ἠλαί ευε7} οηό ἐλαΐ τατὺ 1! τυσιμία ταν, διμεὰ α Τλέηρ λας ποῖ 

λαῤῥεηεά, δε. Τῇ οἱάδϑι Οσδεκ νογβίοη, μόύγανεσ, μα ἃ ἀϊἤδγεηὶ 

ἰηϊτοάποιίοη ἴο ἴῃ6 νεῖβὲ : “πα΄ ἀξ εὐλαγρεα 166 »ιφῃ τὐΐογι ἀξ σερ 

οι, σαγίηρ, 7 πῶς σλαϊ[ γέ σα) 10 αὐ τε περ 97 7 γαεί, αἱ ευεῦ ὦ 

δέη ἐξο λὲς δαῤῥόη, ζόρι τὰς ἄαν τὐλφη της 7εγαείἑες σαριδ τ 

ον Ἐφ} τὸ τὰἕὦς (αν) Ζ7.ἀε εομρσεὶ αόοι ἐξ απαὶ τῤέεαξ οἱ, 

Ἴδε Ἰαϑὶ οἰδβα 5 πηιοἢ τλοσα πδΐαγαὶ ἴῃ ἴῃ 6 τπηουτῃ οὗ ἴῃς 1, ονῖϊα 

ΟΥ Ἦΐ5 ΓΔ ΒΘΒΘΏροΙΒ ἴἤδη οἵ ἴῃο56 ἴο γγῇῃοπι ἢ]5 πηδϑβᾶρε σϑηηθ, ᾧ ἀπά 

της τοχὶ στθργεβθηϊθα ὈΥ (5 85 οὴ δνϑῖγν ρτουπά ἴο δε ῥτγείειτεά ; 

566 ΟΠΙΟΔ] ηοῖα. 

29. τῦϑνϑ 5} ὅδῃ. 226. 10, Ῥγον, 3014 ρβγβ!!εὶ ἴο 5 τί --- πνουρ ΠΓΙΠ2}}} ἀνε 
ὃν ἑωρδ, οἴ. Οὐεάρ, 285 (ωρρ), ΩΝ ὍΝ ΠΠΓΟΘῪ (ΠῸΠ2); ἴδε ψετ 2οῦ.-- 

80. ἼΩΝ ΠΝ 2 Π᾽51] Εοβεημ., Κα., αἱ. ΞΌΡΡΙΥ πονὸ: ἴῃς 1μονὶτς ἱπιαρίπεβ 
τδε εἤεοῖ ου ἴῃς Ὀεμοϊ ετβ, βαγίηρ ἴο Πἰπιβεὶ, ξεν» ορδ ἐλαέ “ες ἐέ τοῖὴδ! :α», 

σμοῖ ἃ τἀϊηρ τας πεῦεῦ σέέμ. Βαϊ [ἢ]5 5 αυϊΐε ἀπννατγαηϊεά, ἀπά ἄθεβ ποῖ 

ἴουςἢ ἴῃς ἀἰβησαΠν δὲ ἴπε ἐπα οἵ ἴμε νεγβε. (ΑΡΜΟ οὶ (5ι} ορεῖο 6521 ας) 8 
δᾶνα, 48 ἃ ἀουϊεῖ : καὶ ἐνετείλατο τοῖς ἀνδράσιν οἷς ἐξαπέστειλεν λέγων Τάδε 

ἐρεῖτε πρὸς πάντα ἄνδρα Ἰσραὴλ ᾽Ει γέγονε κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο κιτι. 866 

[ατίμετ, 716 Βοος οΓ μαάρες ἐμ ἡεόνετυ. --- ΥὙΣῪΝ ὙΧ} ΤῊΝ 50 0} ἴπε οοσα- 
τηεηϊδίουβ ΒΌΡΡΙΥ 25, δι γομγ νεΐπα ρον ἐΐ ἋΝ 15. 412); 814. ργοροβεβ 

Ὁ330, ΠΟ νουὰ Ὀς δδϑβίοσ. ἔθ Βονενοῦ, ἔοτ Ἂν} (15. 8101), ψ6 

5δου!ά ψ ἢ (ὁ τοδὰ ΣΡ (θέσθε... . βουλήν), ἴο ψ Πίσῃ ἔδοτε β6δη8 ἴο Ὀ6 πὸ 

οδ]εςιϊίοι, ᾿πουρὰ ἴῃς ἰΡῆγαβα ὲῤ ΟΝ ἀοε5 ποῖ εἰβενῆεγε οοουγ; οἴ, 20, 
ὭΣ... 25. 

ΧΧ. [Ιπη ἴδε ἰβίουυ οἵ ἴ6 ψὰσ ψ ἢ Βεη)απλίη ἔνοὸ οἰεπχθηΐβ οὗ 

ΨΘΙΥ ἀἴνεῖθα σμδγδαοίεσ ἀγα ἀἰδοονεσεά. Οηδ οἵ ἴπεβ6 15 εν  ἀθη 
τῃ6 σοπεηυδίίοη οὗὨ [ἢ 5[0ΥΎ ἴῃ οἢ. 19, ἴΠ6 οἴου ἰ8 ακίπ ἴο Ρ δῃά 

τὴς ΟΠ γτοηϊο]ε5.3 Βεοΐμοαι δηὰ Βυάάς τπϊηῖκκ παῖ τῃ6 ἴννο 6 σὰ 

ἅννε. 1 Ὁγδ, ὁ τῶι, ΟὔΚ. 1. 

ΤΟΙ, 2οΤ. [1ἰ ἰ5 ροβϑίθ]ε ἴῃ ἴῃς οἴδυβε ἢα5 Ὀδεὴ Ὀγουρῆϊ ἃρ Βετα ἴτοτῃ 2οῦ; Ὀαϊΐ 
τῆς ΡΒΓαβθοίορυ ἰ5 γαῖποσ υπίανουγαῦ!ε ἴο (5 οοπ]εοίαγα, 

ᾧ ΤῊΙ5 ἰεχῖ 566 πὶ5 ἴο ὈῈ βϑυρροτίεα Ὁγ ΕἸ. [05. 4150 (αμέί. ν. 2, 8 ᾧ 149). 
Ι ΜῈ τθεβε Ἴχοερίίοηβ, οὐἱγν Ζ)ετ. ζει. ΤΑ]. (Ατ[αάἀάδμελ η, 80"). 

“ 5εε δρονό, Ρ. 4ος. 
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αηϊεα ὉΥ ἃ τεάδοίοσ, νγῆῆο Παττηοηζεα (ΠῈπὶ 45 ψε}] 45 ἢς οουϊὰ 
ὃγ ἱπιγσοάυοίηρ ἰηΐο δδοῖῦ (ἢς ἀϊδποῦνςε {εαΐυτεβ οὗ [ἢς οἴδοσ, ἃ 
Ριοοσδάυγε σῇ ϊο ἢ ρστοδῖν ἰποσγεαϑθεβ ἴῃς αἰ ου Ὑ οὗ ἀπδὶγζὶηρ τἰῃς 

ομαρῖει." Κυεηεη, οα ἴἢε οἵδε παηά, τεραγὰβ ἴῃς ἰδίεσ εἰεπηθηὶ 

ἴῃ τῇς σΠΔΡΙοΙ 85 τη ἘΟΪν ἂῃ ἐχρδηβίοῃ δηα ἐχαρρεγαϊίοη οἵ ἴῃς οἱὰ 

ΒΙΟΙΥ ὉΥ ἃ ϑτῖοι οὗ ἴΠε ἄρε δηά 5Ξρὶπὶ οἵ ἴῃς (μτγοηΐοϊεσ. Τῇα 
αἀϊβετγεπος Ὀεΐψεαῃ [Π656 ἴνο [ΠΘΟΓ65 15 ποῖ 85 ρτεαὶ ἃ5 Ἀρρεᾶγβ δῖ 

ἢγβῖ 5ίρῃι; ἰοσ Βυάάς α͵5ο νψου]ὰ ἀουθῖεββ δοκπονιεάσε ἴμδὲ τῃς 
ϑεοοῃα ἠδιζαῖίνα ἰ5 Ὀα5θα ὑροῦ ἴῃς ἢτγβί, τ ῃ ἢ 1{ (0]]ονν5 οἸβεὶν ; 
τῆς χυσθίοη Γαβοῖναβ ἰἴβϑὶῇ ἰηῖο (ἢϊ5: αἱά [πε ᾿Δἴδθσ νειβίοῃ ὄἜνσ 
οχίϑὶ ϑεραγαίοϊγΥ» [ ἤᾶνὲ φίνεη δῦονε (Ρ. 407) [) ἴῃς σοηδίάεγα- 

τίοηϑ νβϊοἢ ᾿πο δ τὴς ἴο [Πηκ, ἢ Κυσηρη, (ἢδι ἰξ αἸά ποῖ ; δυϊ 

ἔγθοῖν δάπηῖὶ [Πα [Π656 γθαϑοηβ ἅτα ποῖ ἀδοϊβίνα. 

ΧΧ. 1-10. Το Ι6γϑθ] 1068 8486 :}}0]6, ΠΘᾺΣ [06 Του δ᾽ 5 δΊΟΣΥ, 

διὰ τό δ0]γ 6 (0 Ῥαμπίβι [0 ροσροίσγαϊζοσβ οὗ [6 οπίσαβο. --- ΤῊΣ 
ψγεῖβ65 ἅτῈ ἰη ἴἢε τῃηδίη τοι ἴῃς οἱδγ παγτγαῖϊνε ; ν. "β' ̓ ἅγε οἰ εαυὶν 
Υ ἃ ἰαδίει μδηά, δηᾶὰ ἴῃ τῃς (ΟἸ]οννίπρ νθῦβθεθ βοη6 Ἐχργθββί 8 

βιρρεδὶ ἴῃμαὶ (ἢῃ6 οτρίπαὶ ἢᾶ5 Ὀδθὴ ἤεῖα δηά (ἢετεὲ τεϊουςῃαά ; 
ΠΕΙΠΕΥ Δὴγ ρατὶ οὗ ν." ἢ 15 ἀεσίνεα οτῃ ἴῃς ΟἹ 6. βουτγοα ἰ5 ἀουῦι- 
[ι]. ---1. “κά αὐ ἐλε 7εγαείες τοερέ ομζ [ῸΥ ΜΑΙ: 566 οἡ 2.5 
(Ρ. 73). Τῆα ᾿δϑὶ νογάϑβ οἵ (ῃε νεῖβε, Ὁ γαλευεὰ τ Μὰ ῤαλ, σοτας 
ἔτοιῃ ἴἢε βϑᾶπι6 βδοῦσοθ, Ὀὰϊ σδῃ ΠΑγαΪγ μάνα Ὀδθη τῃς ἱπητηεαϊαῖα 

ςοπεϊηυδίίοη οὗ ἴδε ἤτγβι οἷδιβε ; νὰ ϑῃουϊά ἜἼχρεοῖ βοπὶὲ βδυςῇ 
ΠΟὨΠΟΧίοη 85, σλμα ἐαηιθ ζορείλεγ, ὨΙΟ ἢδ5 Ὀδθη ϑυρρδηϊεα ΌῪ 
τῆς ἔμ]ογ ἀδβοτρείοη οἵ ἴῃ ἀββθπι]ηρ οὗ [ῃ6 σοηρτεραίίοη Μη Οἢ 
τε Ἰαΐεν Ἡυτίῖετ μᾶ5 ρίνεῃ ἴῃ ν."β. ΜίΖρδῃ ἰῇ Βεηῃ)αγηϊη ᾿γὰ8 δῇ 

δηοίθηϊ ΠΟΙῪ ρἷαςς (1 8. γ᾽ τοῦδ) 1 ὙΠῸ τπ6 πεὶρῃθουτίηρ Οεθα, 
τ ννὰ5 Τοτ βεαά ὃν Αβὰ ἴο ἀείεηά ἴῃς ποτίμεση ἐγοπίογ οἵ ἢἷ5 Κίηρ- 
ἄοπι (τ Κ. 153 οἵ. ]ετ. 41). Απεγ ἴῃς ἀεδιγαοίίοη οὗ [Ἐγυβα] πὶ 

ἰὴ 586 Β.6., ΜΙΖζρδἢ νγὰβ σἤοβεῃ δ5 ἴῃς τεϑίάβησε οἵ ἴδε πδῖϊνε 
ξονεσηοῦ, σεάαδ]αῃ, ψἤοπι Νεδυομδάμαζζασ ἀρροϊηϊεά (7ετ. 4055 

412 Κ. 25:35); δηὰ μδά [ἢϊ5 αἰϊετηρί δἱ γτεοσρδηϊζαϊίοῃ βυςσοθεάςά, 

ψΟ]ἃ πὸ ἀουδί, υπάδγ [γε πη 5 ἰηἤπδησα, ἤᾶνα ὈΘΟΟΠΊ6 8 τα]ϊρ- 

ἰοὰ5 σοηῖτε ἴογ ἴῃς [εν ψῃο0 ματα Ἰοῖς ἰῃ ἴῃς ἰαηά. ὙΏδη τῃς 

4 Ἐοτ ἴῃς αἰϊεπιρῖβ ἴο βδεραγαῖε (ῃς ἴνγο βούγοεβ, 556 4Ροναε, Ὁ. 407 ὦ. 

ἜΤ τῃς γουηρετς οὗ ἴῃς ἴννο Ὠἰβίοτίεβ οὗ ϑαπιυεὶ ἀηὰ (ῃς ἰουπάδιίοη οὗ ἴῃς Κίηρ- 

ἄοπι. Οτονεβ Ὠγροιῃεβὶβ (2) 81}. 5.ν.), ἴῃαι ἴῃς τοηάεζνουβ οὗ ἴῃς Ιβγαοὶ ἐϊε5 ἱπ 

7.α. 20 ννὰ5 Μίσρϑῇῃ ἰῃ Οἰϊεδὰ (1111), γεᾳυίΐγεβ Ὧ0 τοβιϊβιίοη. 
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ἰδαρ]ς νγᾶ5 ἀδβεοσγαῖεα ΌὉγῪ Απιϊοοῆυβ ΕΡΊΡμάπο5 (168 Β.ς.}), ἴῃς 

Οοά-ξαγηρ [ενν8 ἀϑϑοιοὰ αἱ Μίζρδῃ, ἢοΐ οὐἱν δεοδιιβε ἰξ νγᾶ5 

ΟΥ̓ΟΙ ραϊπϑῖ [ετυβαίθ, Ὀὰϊ Ὀεοαυδε ἰἴ νὰ 8Δη δποίθηϊ ϑ8 ΠΟ ΔΙῪ 

(ι Μξες. 355).5 Ἀορβίπβοη Ἵοοηϊεοτυγεά (Πᾶἰ ΜίΖραϊ 5ἱοοά ὕροη 
ἴῃς τηοάδτγη ΝΕ ϑαιην!, δρουΐ ἴνο ἤουτβ ΝΥ͂Ν. οἵ }6γυβαϊεπι, δηὰ 

τῆς Ὠίρῃεβι ροίϊπηξ ἴῃ 115 νἱ οἰ ΠΠγ ; Ὁ ἀπά [ἢΠ5 δῖε, ννϊο ἢ ἀρτεεβ ψ ἢ 

41} τ[ῃ6 ἀδῖᾶ ἴῃ ΟἿΓ ροββθϑβϑίοῃ, 85 Ὀδθῆ δοσορίθα Ὁγ ἴῃς τηδ)οσὙ 

οἵ τεοθηΐ βεῃοΐασθ Σ ΝΕῸΪ ϑαπλν] 15 ΟἿΪΥ ΔΌουζ ἴννοὸ τη 1165 ἔγοτα 

ΤΕΙΙ 61- ἘῸῚ (ΟἹ ε4}}}. --- 4πα δε εοησγεραΐίον ἀεεενιὀίσί ας 96 

4] ἜΥΘΥΥ ψοτὰ Ὀείγαγβ ἴῃς ροβί- οχῖϊς δυῖποῦ; ἴῃ 6 ἐρηργέσαποη, 

1δε τεϊζίουϑβ Δ5βθπι ον, ἴα κα5 τῃ6 ρίαςε οἵ ἴῃς 2εοῤί, καὶ ἴῃς νετὺ 
Βᾶ5 ἴῃς β8άπὴς δϑβοοίδιοηβ; (πε ςοἰϊοοδίίοη οὗ ἴῃ6 ἴνο νογάβ8 

Βεϊοηρδ βρεο ἤοδ!ν ἴο ἴῃς ρΡῃτγαβεοίορυ οὗ Ρ᾽ ἰῇ ἢ]5 ἀεβογριοἢ5 

οὗ τε Μοβαίς ἂἀρὲ ([μεν. 8) Νυ. 17 705. 18' 222 ἄς.).} Τῇε 
ἰηβιϊποῖῖνε ἀπδηϊ πη} οὐ [Π]]8 4556 ΠΥ 5 ἴῃ 5: Πρ σοηίγαϑῖ ἴο ἴῃ 6 
Ιδοκ οἵ ὑπ|γ ἀιποηρ ἴῃ 6 Ι5γ86}116 {π| 65 ΜγΠ]Οἢ ἀρ Θᾶγβ ἰὴ 4}} τῃ6 οἱά 
βἴοσιεβ οἵ ἴῃς Ἰυάρεβ ; 566 ἄῦονε, Ὁ. 404. -- ἔγορι θη ἰο 8εεν- 

σἀεόα] τ 5. 3Ὁ 2 5. 2.0 1η} 2451 1 Καὶ, ,“5'; οἵ, ζονι βεεγελεόα 0 
απ ((ἢσ.). Τῇθϑ ῃοσίμογη δπα βουμαγη 1Ἰπι115 οἵ ἴῃς Κιηργάοπι 
οἵ αν! δηά ϑοϊοπιοῃ. -- “454 216 ἐαπά 97 Οἰαα 411 15:86] βαϑὶ 
οὔ τῃ6 Τοτάδη ; 566 οἢ 5} εὖ, 4065} ἴῃ Οἰϊεδα ννὰβ ἴῃς οἡἱγ οἷν 
ἴῃ 411} [5γδ6] ψγῇοβε ἱπῃαὈ ἰδηῖβ ἀἸὰ ηοῖ Δρρεᾶσ ἴῃ ἴπ6 ψτεαῖ σοῆρταε- 
Βαϊίοη (215). ---ῶ. 7.6 φγίμείῤῥα γιό οΓ αὐ ἠλε ῥεοῤῥε] 111. “ἀε 
Ζ0»λ 67, ἰτορίοαιγ, “6 εὐ τωῤῥογίδ, οἵ, νὰ ἃ ἤριτα ἀτγαννῃ 

τοῦὴ ἴῃ σΟΥΏΘΙ ἴονγεῖβ οὗ ἃ οἷν νν4]}, δὲς φγορείμση νιϑη, 4 τῆς 

ΒᾶΙΏ6 ἸΩΘΙΔΡΠΟΙ, 1 8. 1458 15. 1το.2 Ζεοῃ. τοῦ (Ζερῆ. 35). --- Ζοοξ 
ἡλεῖγ εἰαμα] τ 85. το". -- ὦ τε Μίδες οὐ 7εγαεί, ἐπὶ ΤΔ6 ἀφεορεῤέν 
ΦΓ τε ῥεοῤίξ ο΄ σοα  ἴῃι6 ἤγβι ννογάβ ἄγε ἴῃ 4}1 ρσγοραθιν ἃ ρἰοβ5 
ἴο τῆς ρῥτβοδάϊηρ, σά “6 ῥεοῤίφ, τῇς αἰϊεγηδίίνε 15 ἴο ἰηβοτὶ τῃ6 
οοπ)υποιίοη, απα αὐ τάς Μδες.5" ---- 7λε ἀφεενιόέν 97 “ὼς ῥεοῤίε οὗ 

Οσοά (εἴ. ΜΙ. 25 7ετ. 26} Ἐς, 1ογ 3) ; ἴῃς ῥβορὶε δϑβοιηδὶεά ἰῃ 15 
ΓΕ] ρίουβ οαραοϊϊγ, 1 5. 177 τ᾿ Κὶ. 8. δδ. δ᾽ χγγδ Δῃᾷ Ὁἤξη ἴῃ Ρ. --- 

4 Ἐεπιϊηίξοεπος οὗ υἀ. δΔηα ὅϑ8πι. ἰ5 πηδηϊεϑὶ ἰη 1ῃ5 ράββαρε; 5ες 650. ν."". 46, 

ἐ ΘΑ, ἴ. Ῥ. 4606. Οπ Νεῦϊ ϑαπιν 5:6 ΤοΌϊεσ, Ζυροσγαράϊε νυ. )ογμσαδενε, ἰὶ, 

Ρ. 874 ἢ΄.; Οπέτίη, γκαάέε, ἱ. Ῥ. 363-384; δ᾿. Μερηοῖγς, ᾿᾿ϊ. Ὁ. τῷ ἴ, ; Βαα8,, Ρ. 119. 
Ζ Νναπ ἀε Νεϊάες, Ὠ]., Βε., Κε., Ττίβιγ, ΘΑ ϑυνῃ. 1π ἀείεπος οἵἉ τπε τῃδοτγ 5ες 

65Ρ. Βίτγοι, ΡῈ. ὁ". δ,., τ8δ:, Ρ. 91-93; 1882, Ρ. 26ο-262Δ. ΟἸΠεῖ5 ἢᾶνε ργτοροβεά "ςὡ 

ΤΕΙ! εἰ- ἘΠῚ (αθονε, Ρ. 414), οὐ ϑοορυϑ (δίδηϊευ, Οτονε, α].). 

ᾧ Οἱ, ἐἐὲε α:εενεῤέν, 21δ:8, ᾿8εε ἔαγῖπεσ ἰῃ οπϊ. ποθ. 1Κι. 45 λει. 
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ρων ἀωπάνεαί ἠομεαηά γρούνιεη τυὰσ ἄγειν «τοο» 1] ἴλ6 ψογὰβ ἃσα 
ΡεΙΏΔΡρ5 ἃ ρίοϑ5 ἔτοπὶ ν.", ἱπηίτοάυςεα ὉΥ τε 5Ξᾶπιὲ παπᾶ ψῇῃϊο ἢ 
δῦονε δά ἀβδά 4]} τῆς {π|ῦ65 οἵ [Ι5τδεὶ ἴο ἴῃς ργιπεοὶρμδὶ πιεη. ὙΠ 
τῆς ὨυπΌΕΓΘ ΠΟΠΊΡΑΓΕ 1 5. 11" 2 5. 24) πὰ [ἢξ6 5βἰδηάϊηρ 5ἰχ ἢυη- 

ἀτεὰ τῃουβαπὰ οἵ Ρ ἰῃ ἴῃς Πἰοῖοτγ οὗ ἴῃε Εχοάιυ5." [{ πᾶν ΠΕΙΡ 

05 ἴο σοι ργεῃεπά τῃς ρῥτγοάϊρίουϑ ἐχαρρεγαϊίοη οἵ ἴἢεϑε ἤρυγεβ ἴο 

τειηε θεν ἴπδῖ (ῃς τοῖδ] σἰγεηρσίῃ οὗ ἴῃς Οειτηδη στὴν ΜὨϊοἢ ἴῃ 

1870 θεβίεμεα Ῥατίϑ ---- ἃ ον Πανίηρ ἃ ρορυϊδίίοη οὗ ἃ Π}}}]ΠἸοη δηά 

τπγεα- υδγίογϑ ---- νγὰ5 δρουξ ἴννο πυηατεα δηά ἰογῖγ ᾿πουβαηα τηδη. 
Τῆς τορζυϊασ ἴσοορβ υηάεγ ἴῃς σοπιηηαηά οὗ Τίϊυ5 δἱ τ1π6 5ἴερε οὗ 
7ετυβαίθην ἴθ 1ἴΠ6 γεᾶσγ 70 Α.Ὁ. ᾿σοῃϑδίϑιεα οὗ οὐἱγ ἔνε Ἰερίοῃδ. --- 

ὃ. 7.λε δεηγανιίες ἀεαγα λα “ἀε 7»γαείες λα ροπς με το 2712- 

2αλ] ΜίΖραῇ, ἴμ6 ροίπι οὗ τεηάβζνοιι5, ἰ5 85 ΠΕ ΪΎ 85 ροϑβϑίθὶε ἴῃς 

εδηῖγε οἵ ἴῃς τουτί οΥγ οἵ Βεη)απηη ; ἴῃ ἀϊδίδποε ίτοπὶ αἰ εδῇ ἰῃ 

ἃ ἀἴτεςῖ ᾿πα 15 ηοῖ ἀῦονβ ἴἤγεθ πλ}]|65. ΤῊΘ ἢδἰίσνοιϑα δηιοὶραῖαβ : 

τῃε ποροιαἰίοη5 ἢ" Βεη ατηΐη Ὀερίη ἴῃ ν. 3, Βυάάςε σοη)εοΐατεβ 

παῖ ν. 35 οὐ ρίηδ!γν βἰοοά ἱπιπιδήϊατεὶν Ὀείοτα ν.᾿". ---- “πα ἠλς 7εγαεί- 
ἡς ταίά, 5αγ, ἄστυ ἐϊα “εἰς ἐγίνισ λαῤῥέη]} ἴτοτη ἴῃ 6 πηιεββᾶρε (193) 

16 ν Κηον ΟἿἹΥῪ πα ἃ Πουγ ας ἀδεὰ ἢὰ5 Ὀεδη σομητηϊιθα ; ἴΠῈῪ 

ΠΟΥ 04}} ΟἹ ΔῺῪ ηοΟ ἅτε οορῃηϊζαηϊ οὗ ἴῃς ἰαςοῖβ ἴο αἰδοΐοβα ἴῃ 6 πη. 
--ΎΤῆς 1μενῖῖε τ6}}15 Ἡ15. ϑίογυ ; οἵ. τοῦ ,---α, Ζ7λε Ζεουΐίε, 1716 
λισόαμα 97) ΤὼΔ6 νιμγάσγεα τὐοηιαν, γεσβῥοπάφα 1 ἴῃς Ηεῦτενν, μια, 

8. ἃ5 Δρρ] οαὉ]Ὲ ἴο σοπουθνίηαρε ἃ5 ἴο πηαϊγιπηοην ; οἵ, 19 ἡ, 1Π6 
ΟΠΊΔΠ 5 (ΔΊ ΠΟΥ, ἢϊ5. (δι Πογ-ἰη-ἰανν. --- 70 Ο᾽ῥεαλ τολίελ ὀεέρηρε Το 
ΜΒεηγα νεῖν, 7) εανιθ, δ. το. ΟἸδθεδῇ ἰ5 τ1π6 ρυλν νι ]αρα; ἰἴ5 
πᾶηλα βἰδηΐβ ἢ δ ρμαϑὶβ αἱ ἴῃς Ὀερίπηΐης οὗ 1τἢ6 δηΒΕΥ. ---- 
ὅ. 7λ1ε “ερρμεη ο7Γ Οἰδεαλ αἰαςξεα νι6] 1ἴϊ. αγοῦό ἀραίηδί Μι6. ---- 

3716 “δέον νισα μέ το δι δ, απαὶ ρὶν ἐοπεμόϊηε 1Δεν γαυϊδλεα το “ῤα! τὰς 

ἍἸἰε ] 866 οἡ 1953; {Π6]Γ ρυγροβα πλὶρῃϊ νεσῪ νγ6}] θ6 ἀδβου θα 85 

8 αἰϊεπιρί οἡ ἢΐδ ᾿{ἴπ, Ἔβρεοῖα! ν βίποα ἢΪ5 σοηου πα δοίμα!ν ἀϊεά 

πὑηάοσ {Ππεῖγ τα] γεδϊπιεηῖ ; τῃ6γα ἰδ ΠῸ Πεοαββαγυ σΟπίγδαϊοιϊοη 

Ῥεύνοθη ἴῃς ἴνο νογβαϑβἷ --- θ, 566 τοῖ. --- ἡ “16 εομηέν 97 τἀ 
2οσσοσείοη οΥ 7σγαφ! ἃ ῬΆτα αὶ ἰ5 βοάγοαὶν ἴο Ὀ6 ἰουπά ἰπ οἱά 
Ῥῖοβς (οἴ, 195) }} 474 βονοοσοῖίον ΤῊΔΥ ὈῈ ἃ ρίοβϑβ ὈΥ ἴῃ ἰδίεσ 
μαπή. -- βείαμσε ἥεν ἀαῦσ εο εα αδον πα οπ ἀπά τυαηήρη- 

πῶς πα 7Ζογαφ οἴ, τοῦ 3. Ηδετα αἷδὸ ἴῃμε ἰαῖεσ τεῦ ΒΕ 6 πὶ5 ἴο 

4 σῇ αἰϑο 7υἀ. 819, 1 8ες ΚΙ. οὐ :οῦϑβὶ, ΣΝε. 
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μανε δάἀεά ἴῃεῈ νογὰ αδορηίγα δον, ΜΙ οἢ 5 ἐτεαυθηῖ ἴῃ ΕΖεϊκίοὶ 
ἴον ἰποαεϑὶ δηα 5:1], οτίπηεβ; οἵ, αἰβο [,δἐν. 18}7 το 20" -- 
Ἴ. Τἴεγέ γοῦ αὐ γέ, Πογασίες, ρίυέ γον τυογὰὶ απα εοιργσοὶ 

λεγε] οἴ. τοῦ 2 5. τόν, -- 8. Τῆς ρεορῖε τεϑοῖνα ἴο ραυηϊβῃ ἴπ6 
Ῥετροίσζαϊοιβ οὗ [6 ουΐγαρα. --- ἢ τοῖῶ ποί ρο, εαεὰ 1ο ἀΐς δη; 

πα τὖε τοῖῶ ποῦ γεΐμγη, ἐαεὰ ἐο ἀΐς λομ56} ἴῃς ἴννο βθηΐξησεβ ΔΘ 

ΘΧΔΟΙΪΥ δαυϊνα]οηΐ ; [6 Ἰαιζοῦ 18 ργοῦδὈΪν Δῃ οἴϊοβα δπΊρ  βοδιίοη 

ὉΥ ἴῃ ἰαῖθσ νυτϊεσ. Οἡ τῆς οἴπεῖ μαηά, τς σοποϊαβίοῃ, “ η{}] γα 

μᾶνθ ρυηϊβῃβα [ῃ6 τπηθηὴ οἵ Οἰυεδῃ, νῃϊοἢ να 5ῃου]ά ὄχρεοὶ Πατο, 
5 ἰδοκίηρ. 

1. τπῦη ὈΠΡΡῚ] [μὲν. 84 Νὰ. 177 ἃς.; ε5ρ. 705. 181 2213, τῳ 2110.18.16, 
τ Κ. 86 (ποῖ ἴῃ (58) 1.229 (η ἃ οοπίεχι νῃῖ ἢ μ85 θεθῃ οοπβί ἀγα Υ τεϊους 64), 
Ηοϑβ. 7}3 (απίπιε! !ρῖθ!] 6 δηθὰ ἀουθί]εβ5 σοτγαρῖ); 8ες Οἰθβεῦτεςδι, ΖΑ͂ 7 ΚΓ. ἰ. 

1881, Ρ. 243 (. [Ιπ 704. 148 ννε μανὲ ἴπε ψογὰ υϑεὰ οὗ 4 βϑννύα οὗ Ὀεςβ8. 

Τῆεβθε ἅτ ἴπῸ ΟἿΪΥ ἰπβίδηοεβ ἱπ ῥγε- εχ ς οοπίεχῖβυ ὅΠΡΣ, ΡΠ, οσους ἰπ 

7εγ,), Ὁϊ. δπὰ Ἰαΐεγ; ἔαγτῖπεσ 5ε6 1 Κ.ὶ 8᾽-2 1.23] πο 1155] θοῦ. Ἰο οἵ ρίαςε, 

ΖεοΝ. 1419; οἵ {ἴπιε6, 7υ ἃ. 1939, ΟἾΠΟΓ ρἤγαβεβ, ἼΩΝ ὙΨῈ φονον, ΤΡ πψὺ Ὀγοο, 

2.9 ὙῈ »»5", ἃς. --- ΠΡΥΌΠ] οἡ ἴμιε ἔοττηβ ποΧ πὰ ΠΡΧῸ 8εῈ οα 111}, Ρ. 2809. --- 

2. Ὀρῦ Ὁ2 Γ29] 186 πιείαρμοσ ἰ5 ΡτοΡαθὶν ἴδε βᾶπιε 88 ἰπ τε Αὐτὰρ. γᾷ», 

“ΟΟΥΠΕΥ, πιδῖῃ βίδυ, ποῦ]ε᾽ (13πὸ, Ρ. 1149"); (ε5., 7ε"αἴα, ἱ. Ρ. 624; εἴ. 

ἘΡἢ68. 2 τ Ῥεῖ. 25 (15. 2816), --- ὈΠΟ ΝΠ ὉΡ ὉΠΡ32] οἴ. 2158; οῃ ἴῃς ὑϑᾶρε οὗ 
Ὄπ 8εῈὲ Ηοϊξίηρεσ, ΖΑ 7 ΗΖ. ἴχ. Ρ. τος ἴ. ---- 21π η58}] ν.1δ. 17. 25, 85. 46 ο(, 810 
τ (ἕγ. 21 ἃς.; Υε., Οὐνεβιν Ῥ. 236. --- 8. ΤΙΝῚ ΠΡ ΠΣ ΤΩΝ γ2] 15. ποῖ 

ἰπ Ἡεῦτγενν ἀπ ἱπάϊγεοϊ ααεδιίοη (τ. ἰπ 32,3. Ῥ. 325). τον Ἀι. 112,1 

7εν. 88. ἃς. πρῶ τοῦ, ---4, υὗπ ΦΊΝΠ] 191; 5866 οἡ 44, ρ. 114.--τ ὭΦ ΝΣ 

ΠΣ Ὁ] ΝΥ. (ΒΙεεκθ, Ρ. 202, Οορι., Ῥ. 236) ποῖεβ [158 ἐχρζεββϑίοῃ 85 “ νὅ]ρ 
πῃ τά ϊβο ἢ ἡ; Βα. βυθρεοῖβ ἱμαΐῖ ἴπΠ6 νγοσὰβ ἅγε ἃ ρίοββ; οἴ, ἢονγενοῦ ὥΩΝΠ 

ΤΩΣ 1 5. 136, ΕΖ. 1682, -- δ. πΡ52 5 Ὁ Ρ2] οὗ, Ὀ5Φ 5»2 92 ἀπά οοπιπι. ἔπεσε. 

ν 241. το ΣῪ ΓΝ} ἴδε νϑγρ [5. 1οἵ (}} 3Φπ) 15. 1428. (11 γ9}}, Νὰ, 3308, 
: εοποεῖνε ἃ ρίδπ ἴῃ ἱπιαρίπαιίοη. --- Ὁ} 1939. --- 6. ὅμπφ ΓΌΓΣ τῷ 522} Θ᾽ ἐν 

παντὶ ὁρίῳ κληρονομίας κιτ.ἐ, ἰ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ΟΠΙΥ ἔτες ἱγαηβίιίοπ ἀπᾶδθτ {πε ἰπῆυ- 

ἔπεα οὗ 1953; οἵ, Ἐ.Ζ.. πτι', “ τεττίτοτγ, ἰαπά ’ (αζεγ), 58εῈ οἢ δέ, ὈΝΦΟ ΓΟ) 

8. Ῥαϊεβιίπε, οἵ. ΕΖ. 3516 15. 581} Πι. 421 ὅς. --- πρ}} ΕΖ. τΟ 7. «8. δ8. 223.11 23 
2ατεῖνεν, οἴ. 76τ. 1.227 7οὉ 311} οἵ, ν Ηοβ. 69 εἶ νιο ΤῊε ννοτὰ ἴβ. ἃ ἰδί8 

Βῖοβϑ νος ἢ ν 85 ποῖ ἴῃ ἴῃς ΘΟΡΥ ἔγοπι νμ ἢ ἴμ6 οἱ άεβὲ Οτεεῖς ἰγαηβιαἰϊϊομ ννα5 
τοδὰς (Ὁ ΦΆΡΥΙΔΙΟ,; (58 50} δϑῖ. ζεμμα, οἴ. 5; Β ζέμα)."» Τῆς τεδάϊῃρ ζεμμα, 

ἃ πιεστὰ ἰγαηβιογαϊΐϊοπ οὐ πὶ, 5 ἀου11ε885 τοὶ Θ (εἴ. Ηεχαρὶα [κεν. 18} 
ΕΖ. 1657 229); ξέμα 5 ῬΡετθαρβ ἴπε αἰϊεπιρὶ οἵ ἃ βογίθε ἴο παῖε ὄτσεεκ οὔ ἰξ 
(ϑεβαγίεηρετγρ). --- . "μυϑν Ὁ Ὁ559 ")5] ὈΝΦΟ Ὁ2 ἰ8 ποῖ ργεαϊςαῖθ, γοῖέ αγέ 
αὐ Πγαο ες, νυ ἰσ ἢ 15 “ἐπεαπίηρ 658, ῥυϊ νοςαῖϊνε. 0509 π)π ἰβ ἃ ςοχρ]εῖς 

4 ΟΝ μᾶ5 ἃ ἀουῦϊε ἱγαπϑιδίίοῃ οἵ πῦ2», 
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μομάνσι; οἵἁ "2 'π τεαροιδε ἴὸ ἃ «ΔῈ, (εβ. 221 1 8. 1) 2252, ἢ, δάρτλε 
φερε Αδιι γα, τὸ 118, ὅεδαι -- "Ἢ τος 57, 25. 165; ΣΧ", οὐὧἷν ἴα ἵπεν. 

-- 2.7] δειύάσν, ι55, οὐ τς «δος, ποῖ," οὰ ἴδε τρος, δὲ τὸς ὕπος ̓ (Βε.. 55.). - 

8, πρὸ σα τ κο) τὸς μἱαγαὶ το τα πῦθοΒ τϑόε οοσπσοο ἴα τῈἰς5 ρδγαθε; 
"09 {μὲ ὕνο ἴδεν ἱπέδαοες ἴῃ σΕἰκἢ ἴδε εἴτ. 5 ἑσαπά (2 5. 181: 2 Κ. 1422) ἵτ ἰς 
““πιεακά ὦ. (δε μας. ὕγ τθε Φεζε. 

9, 10, Τἴιο Ιεγδοϊτίδθα δἄορίέ ἃ Ρ}22 -- - ΤΕΥ πι}}] ἀεῖδ! οὔς- 
ἰσπιἢ οὐ τῃ6 ίοτος ἴο ςο]ϊεςξ ρῥγονϑίοηβ ἔοσ ἴῃς τεϑῖ ; τε ἴμεν 
»}}} γεψυΐις τῆε σγίης οὗ ἴῃς ΟἸθεδί ες ἃς [1 ἀεϑεσγναϑ. --- [ἡ 1.15 

(ωτιῃ ἴῃς νέγβεβ σδῃ ΠΑγαΪγ Ὅς Δϑοσυεα ἴο [Πε ΟΥΡΊΏΔΙ πδτταῖοσ ; 
ψῆλι μᾶτὶ οἵ τῃςπι, ({. Δηγ, 15 ἀεπίνεα ἔτοπι ἢΪ5 5ἴοσυ, ᾿ξ 15 ϑοᾶγοεὶν 

μόλε ἴὸ ἀεοίάς. Τῆς ἀπῆου!ν 15 ἱπογεαθεὰ Ὁγ ἴῃς ἔδυ ϊείηες5 
οἔ τῆς τεχί, --- 9, Βείοτε τῇς ἰΔϑὶ ψογάϑ οἵ ν.ἢ, ἀγαΐμε ἐ ὁγ ῥοί, τὰς 
νοτὺ ἐν ἰδοκίπῳ : (ῷ. Π45, ἢ τοίἠ ρο μ ἀραΐμε ἐ!, ὅε., ὙΠ ΙΟΝ ΤΩΔΥ 
τεμγεσεπὶ τῃς οτίρίηα! ἰεχί. "Ὁ. [Ιη τῆς βεαυεὶ ποιῃίηρ ἰ5 βαἱά οἵ 
ἐαίης Ἰοῖς; πιοϑῖ σοπηπιθηϊδίοῦβ βυρροβθε ἴπδῖ ομς πηᾶῃ ἰῃ ἴδῃ 

νὰν ἀταίις ΌΥ ἰοὶ ἴο β8εγνε ἰῃ ἴῃς σοπηπ)ίβϑαγίαῖ, ἴῃς ταπιδί άοσ 

Ῥείη ἴῃ νίτίυ!} } Υ σἤοβεη (ου δεῖϊνε βεγνίοα ;{ δυϊ [815 ἰ56. ποῖ 

αἰϊομοῖπονγ παΐυγα!. [{{ῃς τηΐβϑίηρ νεγὺ ἰ5 τί ρμΕγ βυρρ θὰ Ὁγ Φ, 
'ψο πῃου!ὰ Ὀς ἱπο! πε ὰ ἴο σοπηδοῖ ἴπ6 ψοτάϑβ, τέ τοί ρο μῥ σραϊπεΐ 

ἐ ὁν ὡή, “ἢ ν."5, ἴῃ νη ΐο ΠΟῪ ἱπαυΐγα οὔ πε οσδοὶς νῃδὶ ἴπ|ῦ6 

5} 4}} ἤγμῖ ζὸ ὑρ ; δηά 88 ν.᾿5 υπαυθβιοΠΔΌΪν Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃς βεσοπά- 
δτγ, ἱΓ ποῖ ἴο ἃ ἱεγίίαγυ, βιγαΐυτῃ ἴῃ ἴῃ σμαρίοτ, νον ψουἹὰ (4}} ἢ 

ἰι. --10. “πώ τος τοὶ αζε ἥπ νιοὶ ον ὦ ἀμπάργεα, 97 αἦ διε 

“δον ὦ Πγαφί, αμα α ἀμπαάγεα 7γο» α ἠῤφομσαηα, απ ὦ Ἰλουσαμπαῖ 

“νυν! « νιγγι σα, τ0 ῥγούμγε ῥγοσίείοης 70» “δε ῥεοῤβίσ] νὰ τὲ ἴο 

ἡιαμίπς ἴῆτεε δυηάτεα δηά 5ἰχίγ τπουβαηὰ τπεη 5ἰἰρ ἄοννῃ 

ψν νὴ Πουτγ᾽ 8. πηάγοῇ οἵ ΟἸ δα, ννὮ}]ς [οτῖγ τπουδαηα ἔογαρετῖβ 

βοοὰΓ τῇς ΘΟΙΠΊΓΥ (ῸΓ Ῥτον βίοηβ ᾧ ὙΤΠαβα ἀρβυσγά 65 νου Ὀα 

Ἰενδοιο ἢ, νυν ἢ Βυάάς, να σου]α ἀβογθα ν.}9 το ἃ ἀϊβεγεηῖ βουῦσος 

(τον ν ΝΥ ἀηα τεραγὰ τῇς ἰαϑὶ οἰδυβοβ, α ἀμπάνεῖ ον αὶ ἑἀσοι- 

σα, δὺς, ἃ8. δαϊοτίαὶ ἐχαρσρφετγαϊίίοη; Ὀυϊ 1Πϊ8 Δρρθδγβ νΈΕσῪ ἢ42Ζ- 

Φ,Λ παν, οννόνοῦ, ἀειῶς ὉὈς βυρρὶϊεα ἔτοπι ἴτε οοπίεχὶ; ἘΦΞΞῚ ἤανε δ]εὰ τὰς 
Ἰασνθα ΠἸογοπαν, Βα. οοπ)εοίατεβ, ΗΠ ς τοῖν ἐασί ἰοές συφν ἐ (οἴ, 3), ν ̓ ἘΪϊΟΒ συϊὶς 

τἰνο το ον ίημ νοῖβο Ὀοιῖοτ, Ὀὰϊ τεφαΐγος ἃ ζτεαῖου σἤδηρςε ἰῃ ἴῃς ἰοχῖ; 5.ε ἔσγιμεσ ἴῃ 
ααατν νοῖος Ἐ ΚΙ, δια, αἱ. 

Σ ΊαΚο ἢ ἰὰ τλ6 διγαῖϊνος οἵ τῆς Εχοάυς, ἴς δυῖδος βεείης ἴο ἤανε ὯὨ0 ἀμβῆουῖυ 

ἴθ τονυσινίπ ΑἸ} τἰλθ59 τπουξηὰὰς 86 ςοποςῃϊγαϊςα δῖ ἃ 5ἰηφίε ροίῃϊ; τῷ δὶς ἰχαλζίωδ- 

τιϑὰ το ὧν Ὠοὶ ὑννθργ ἔρδςε. 
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διάουβ; ἰξ 15 ΤΙ] ΟὨΪΥ ἔοσ ἴΠ6 ναϑβὶ “ σοηρτοεραϊίοη " οἵ ν.᾿ Τ ταὶ 
ΒΌΟἢ δὴ οτρδηϊζαιίοη οἵ ἴδ σομητηϊββαζίαϊ 18 ὩΘΟ 554 1γ. ---- [ἢ ν ἰ Ὁ 
τῆς τεχὶ 15 ἀρϑῖη ἔΔΌ ΠΥ, 85 πᾶν 6 56 6η γ] ἢ συ οἰεηϊ οἸοαγηθβδ ἴῃ 

ΑΥ͂., “τῇαὶ {ΠῈῪ πᾶν ἀο, ψἤδη ἴῃ οῪ οοπις ἴο Οἰθεδῇ οἵ Βεπ)απιίη, 

δοοοτάϊηρ ἴο ἃ}} (6 (ΟἸΪγ τμαὶ ἴδ γ βᾶνα ντουρῃϊ ἴῃ 15γᾶ6],᾽" τπουρἢ 

186 ἀϊβῆσυ τ οἵ τὰς Ηςερτεν ἰεχὶ ἰ5 ἤδγα ἰὴ σοοὰ ραᾶτὶ ρ]οβϑθα ονεσ. 
λοη ἐὰξγν εοηιδ ἰβ σΘΏΘΙΑΙΥ ἐχρ δηθά, ἤδη ἴΠ6 ἰοσαρίηῃρ ρασγίεβ 

τοῖυσῃ ; 5 οἴδεῖβ ἱπίογρσεῖ, [παῖ ἴπ6 ρδορὶε, ἤδη [ΠΟΥ σοπλς ἴο 

ΟἸθεδῆ, τᾶν ἀο 85 ἴῃς (ΟἸΪγ τ1πογ πᾶνε ψτουρῃϊ ἴῃ 5γαϑὶ ἀθβεγνεβῦ 

Οπ εἰϊμεν ἱηϊεγρτεϊδοη, ἴῃῈ ροβίοη δηά οοηβίτιοίίοη οἵ ἴῃς 
ΟΤά5 ἅτ ἰῃ ἴῃς δίρῃοδὶ ἄδρτθα υπμηδίυγαϊ, [ἢ ποῖ σταπηπηδις4}} 
᾿πηροββϑίῦ]θ. Τῆς οπϑδίοη οἵ ἴῃ τὰ ἰθᾶνεβ Δ ὉΠ ροδοἤΔΌ]6 5εη- 
ἴεπος ἂπά βθῆβε : ὥ ἐο το Οἱδεαὰ 97 δεηγαριέμ ας αὐ 2λε τυαριίοη- 

πες τολίελ ἐξ ἀας τογορλ ἐπ Πεγασί ἡἰἐδεγύές. 8ὅ8ε οτὶῖ. ῃοῖδ. --- 

11. Αὦ τῶε 7 γαρίές γογεςς ραϊλεγεα ἐορείλθγ το 2λ6 εἷΐν ἄξε οπὲ 
»ιῶρ, ας ἐο γεν α725] 50 ἴῇε Ηδῦταν ἰοχῖ πηυϑὶ Ὅς ἰταηϑἰαϊθά. 

ΤῊΝ νεῖβα ργεβεηῖβ σοῃβί ἀθγαῦὶς αἰ βου! γ, Ὀοτ᾿ ἴῃ 1156} δηὰ ἴῃ 115 

τεϊαϊίοη ἴο 186 παΙτγαῖϊνε ἰὴ ΜὨΙΟἢ ἰἴ δίδηάβ. 7024 εἰΐν τηυδὲ ὈῈ 
Οἰδεδῇ, Ὀαϊ [Π]5 15 ποῖ δᾶϑυ ἴο γθοοηοῖϊα ἰοὺ ἢ ἴῃ 6 Ρῥγεσεαΐηρ, 

Πεγα ἴῃ 6 Ι5γ8 6 {658 ἂτὸ αἰγεδὰγ ἀββεη]εα δὲ Μίζρδῇ ἴῃ ἴμ 6 ἱπηπηε- 
ἀΐϊαῖε πεῖ θουτῃοοά, ἀπά ν.}" ψἤεγε της Βεη)δυηἱῖε5 σοηςσεηίϊγαίϊα δὲ 

Οἰδθεαῆ, οὐ ψῖῖ να ὴ ψὨϊοἢ ΒΕεΙΠΕ] ἀρρϑᾶτβ ἴο ΡῈ ἴῃ μοδά- 

αυδτίετῖβ οὗ ἴῃς υηϊϊεα 15γαθ] 165 (866 οἡ ν.}}). Τῇδ νεῖῦβε ἰ5 ἀουδῖ- 
1685 οὔδ οὗ [6 ἰδῖοσ δα ἀϊτίοηβ ἴο ἴῃ6 παιταϊϊνθ. ΤῊΒ ἰαϑὶ ννογάϑ, 

ας εοργείεγαΐδς, ἃτα ΡΘΠΘΥΑΙΪΥ ἰΠουρηὶ ἴο τοίοσ ἴο ἴῃ 6 υπδηϊ μην 

ἢ ΙΟἢ [ΠΟΥ δοῖοά, ἐσώδηι »ιθη 6, τροφός ἐοησέζο. ἢ 

9. 3 ΠὉ}} (ὦ ἀναβησόμεθα ἐπ' αὐτὴν ἐν κλήρῳ α5 1 τεαάίπρ τοῦ» ΓῸΡ) 
2; ἰπ (δϊ5 οοἸ]οοδίίου οἵ ψνογάβ ἴῃς νεγρ τοῖρῃϊ εαϑὶὶγ ὈῈ ἀτορρεά; ΚΙ.» 

ἘΤ-8., 8]. πὰ.» Βαρἷν πο») ἴο σοπιρὶεῖς ἴῃς βεπβθ. Ὦγ ΝὩ 32 ΓῸΡ ὉΌΓΣ, τοῦ τοὴ δ! 
δὲ ἐοία ο αραίνεί ἐξ ὃν Τοί, ενϊ ΔΕ ΉΠΥ σοππεοῖίηρ ἴὲ ψἸῈ ν.10; 35. τοὶ τοῖδ κατέ 
ἐοίς τονε ἐΐ, ἴπ ΜΌΘΟΝ ΨΥ ΟΙετ. ψουἹὰ σοταρίεῖς ἴῃς βεηβε (23 γῸΡ 5)}5)). ὃ 
Βυ. ψου]α ἐπιοπὰ 5.23 τῖδ.8) δπὰ πιᾶκε ἴῃς ννοτάβ ἴῃς Ὀερίπηΐῃρ οἵ ν.10, τε 
ῬὮγαϑε 22 0 ἀοεβ ποῖ, βούγενεσ, οοσὺσ ἰπ ΟἹΤ. (αἴνναγβ 5.) 505), δῃὰ ἰβ 
ἀυδίουβ δεῦτε. Οἱ ἴδε ψ ποῖα, τπεγείοσε, ἰξ βεθῖηβ βαίεδὶ ἴο ἔοϊϊονν θῇ, 

1πουρῃ ἴδ ταυβὲ θὲ δ᾽]ονγεὰ ἴπαὶ 1ἰ5 ἀναβησόμεθα τηλῦ Ὀε ΟὨΪΥ Δῃ ΕΑΞΥ σοῃ)θο- 

Φ. ΑΡδΡ,, ϑοῆπι., ΤΗ Μίοῆ., διυὰ, ἘΚε. 

1; 50 ργοῦδθὶν ὅ 5; Βα., ΚΙ., ϑοῦχω. 
ᾧ Οἕ αἰϑο Βε., Κα. νγῆο ἀϑβϑιιτης δῇ ἂροξίορεςί5, αρσέν" ἐ! ὃν ἰο ) ττεαὶ ἴὲ Ιἰκὸ ἃ 

Βεδίδει οἰἴγ; οὗ Νυ. 3354. 263 δς, 
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ἴτε. --τ 10. 2} Ῥ5) ὈΝ25 ΓυΦρῸ ὈγὉ τς ΓπρὉ] τπαΐ τῆς ἰεχὶ 15. σοττυρὶ 5 ενὶ- 
ἀεηΐ αἵ ἃ ρίδηςς. Εἰτγβί οἵ 4]}, ἴοτ "3225 ννε πιυβῖ τεαὰ πρῶ; ἴμεν Βαὰ ποιϊδμίηρσ 
ἴο ἀο ψἢ αεῦα. Ευγίμετ, ἴῃ ἴῃς Ἰορὶς οὗ βρεθςὴ, ἴῃς ἴπτες Ἰηβηϊἶνεβ βου] ά 

Βανε ἴδε βϑᾶπις βυθ)εςῖ, νἱΖ., ἴῃς ἰογαρεγβ. 1{ ἴῃς δυΐμοσ Ὠδὰ τηεδηΐ ἴο 88 γ, ἃ5 

186 ἱπιεγργεῖειβ βΌρΡροβε: δε ν}}} ἰακε ἴεῃ τθῃ ουΐ οἵ ἐνεῖγ Ὠυπάτεά... ἴο 
Ῥτοόσαζε ρον βίοηβ ἔογ [με δττηγ, [μαϊ, νι θη {Π6Ὺ τεϊυγῃ, ννε (οΥ ἴπιε ΔΓΓῚΥ) ΠΙΑΥ͂ 

ἀο ἴο ΟἸθεδὴ 85 ἴμεν ἀδβεῖνε, --- ἢς νου] πᾶνε Ἔχργαββεα ὨἰπιβεὶΓ νεῖν ἀἰβίετ- 

ἐπίγ. ΦΆΡΥΒΠΟ αὶ λαβεῖν ἐπισιτισμὸν τῷ λαῷ ἐπιτελέσαι τοῖς εἰσπορενομένοις 
τῇ Ταβαα κατ᾿ὲ,," 1.6. ΠΡ} Ὁ κὉ, ἴπε Ρῖορ. ῥγορδοὶγυ ἴδ κοη δῇϊιοσ ἴπεῈὶ ΔηΔΙΟΡΎ 

οἵ ἄξεῃ. 2319 (πάντων τῶν εἰσπορενομένων εἰς τὴν πόλιν), ἴοτ 4}} [με ἱπῃαθὶ Δηῖ5 

οἵ ἴπε οεἰϊγ. ΘΟ» ἰγαπβροβεβ ἴπε ρίορ., τῷ λαῷ τοῖς εἰσπορενομένοις ἐπιτελέσαι 
τὴν Γαβαα, ἴο ρεῖ ῥτονίβίοπδ ἔογ ἴῃε ρεορὶβ, παπιεὶυ, ἔοσ ἴποβε ΨηῸ δῖε ροΐπρ᾽ 

ἰπ ἴο τεφυϊίε ΟἸρεδι, ὅς. Νεῖῖπετ ὈΝ3" ΤΑ τον ὉΝ35 (ὅ οδη Ὀς ἰο]εταϊεὰ 

δεΐνεεῃ ΓΦ» πὰ Π;2)". ΤΏε ρεηεγαὶ ᾿φοπίεχὶ Βῖνεβ πὸ βεουγὶ ἔοσ ἃ τῆοτα 
Ῥοϑβίτἶνε σοπ)εσΐυγε; ἴδε τηοβὶ ρἰϑυβίθ]ε ἐχρ᾽ απαίϊομ 15 παῖ ἴπ6 ψψογά οᾶσης ἰπ 

85 ἃ ρῖοββ ἴο Ὁ;", Ρετῃ. τηεδηΐ 85 ἰηΐ,, ἐλα  ἐὰεν νιαν ρὺ ἴο ἀο ἴο ΟἸΒεδῃ, ἃς. --- 
11. Ὁ)Ἴ2Π ἼΠΝ ΦΝ2] ὉΣἼ2Ππ ἴπ ἴῃε βεῆϑθς οἵ δϑβοοίδιεα, δ) ]}]}ςὰ ἰτῖρεβ, ΕΖ. 3η1}6; 
Ῥεῦμαρβ νγὰ ΤΩΔΥῪ σοτηρᾶτε ἴῃς δθὶτὶ οὗ ἴῃς Απιᾶγῃα ἰδοϊεῖβ. (5 1 μδ5 ἴος 

Ὁ512π ἐρχόμενοι (ἐρχόμενος), νν ὨἰσὮ ἰ5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ οοττυρίϊοη οὗ ἐχόμενοι, ἴος 

ὉΣ2Π; οἵ, ἔχ. 265 ΕΖ. 19. ΤῊς νετβίοῃϑβ 4}} βεεπὶ ἴο βιρροτῖ ἢ. 

129-17. ΤῊΘ Ιογβο] 056 ἀοπιαπὰ [Π0 δΌΣΓΘΠΟΣ οὗὁἨ [86 ΘΈΥ 
ΔΘ; ἴῃ0 ΒοηΪΔηϊ 65 Τοΐαδθ, δπἃ ῬΥΘΡΑΤΘ [ὉΓ ΜΆΣ.-- ΤῊΣ 
δοσοιηΐῖ οἵ ἴῃς ποροι δἰϊοηβ 86 επὶ5 ἴο Ὀδ]οηρ δηζίγοὶν ἴο ἴἢς ἰαῖοσ 

δ 65 ῃπηθηῖ οἵ πε παταῖϊνε ; ν."" ΔΙοπε 15 ργοδθὶΥ οὔ ρίηΔ!. --- 

12. 7λε Μγτόσς οΥΓ Πεγαεί σοηΐ μιόη ἀγορὰ αὐ λό ἡγε 97 Βεηζα- 
»ιΐ] ἾΉ, αἱ] τῇς ἰδές οἵ Βεη)απηίη ; οἵ. τ 5. οἷ. --- να  τοϊεζεα- 
πέος ἐς δλιῖς, 5.1 σοταρατγα ἴῃ6 ρσοσεάυγε ργεβου θεά ἴῃ Ὀϊ. 1255, 

αἶ5ο [ο5. 22. 1 ---- 18. Τῇεγ ἀεπιδηά τἴπαὶ {πε οἤεπάϊηρ ΟἰΡεδι με 5 
Ὀ6 ρίνεη ὑρ. --- 7.αὐ τὖς νιαν ῥμέ ἥδερι Ὁ ἀεαμά, απα ἐχηγῥαίξ 

“6 εὐἱ γον 7»γαε ἃ Ῥεβου ατ]γ Πδυϊοτοποιιὶς οοησερίοη δηά 
ΡῬῶγαβε ; ᾧ εἰβενῆεγε οἠἱγ ἴῃ Πι. Βγυ ἴῃς ἀδαῖῃ οἵ ἴῃε οσγσιπλῖπαὶ ἴῃ 6 

σοπητηυηϊν Ἔχρίδϊες [Π6 ΟΠ πιθ, Δηα ἀνετῖς ἔτοτὴ ἰϊβεὶΓ ἴῃς σοηβα- 

αυδηςσοβ ΜΠ ]Οἢ ἴῃς ἀποχρίαϊεα ρα οὗ οπα οἵ [ἴ5 τηεπ εῖβ ψουά 

Ὁτίηρ ρου ἴπ6 ψΠ0]6 οἶδῃ, τ 6, ΟΥ ΡΘΟΡΪα ; οἷ. [6 (ἈγΆ ΠῚ ἐχϑηι- 

ῬΙεβ οὔ Ἴδῃ (7οβ. 7), ἀπά οἵ 840] δηά τῇς Οἱ δεοηϊῖεβ (2 8. 21). 

- 7Ζ.ε δεηγανι ες γοξμεειΐ 1 ἠοίξη το “ἀφ τυογεἶς οὗ Τἀεῖν ὀγεδλγεπ 

ζιε Πεγαεί ες} τὴς ἐταῖθγηαὶ βρί τὶς ἴῃ ψῃϊοἢ τ 5. ΜΑΙ 15 οδιτίεἀ οἢ 

4 80 εἰς τὴν Γαβαα. Φ Εχοερι Β, 

Ζ Όπνετσ, Ο. 7. Ζ3., Ὁ. 93, Φεμῖ., Ῥ. ἰΙχχχ.; Ηοϊσίησεγ, ξέν, ἐπὶ ὅπ εχαίεκεο, 

Ῥ. 285. 
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ἰ5 ἰουοῃίηρ ; οἷ. ν. 5 3,.--14, 716 βεργανιἶΐσς ατεοριδίσα γγονα τὰδ 
ἴσρευης ἐο Οἰόεαλ, ἐσ σο ομέ το δας τοί 1λ6 Πογαεες τἴῃ6 νεῖβα 
ἰβ 8ῃ ἱπάϊβρεηβαῦϊε ρατγὶ οἵ ἴΠ6 ϑἴουῃυ, ἀηἃ ργοῦδῦὶυ σοπλεβ5 ἔτομι 
τμ6 οτρίπαὶ βουγοθ, ἴῃ ψῃῖοῃ ἰδ που] πδῖυγα!ν (Οἰϊονν ν 5. 1 

ν δ (οΥ ὅ5. 10) ἅτε ἴῃ βυρϑίδμος ἴτομι ἴῃ 6 βᾶπ)Ὲ βοῦγος, ν.δλ τηιϑῖ 
μαᾶνθ Ῥδδη ἀϊβρίδοβα ; ἰζ 5ῃου]ὰ [ΟἹ]]ονν ἴῃοβε νεῖβεβ δηά ρτεσεάς 

ν.",5---1δὅ. Τα Βεπ)απμῖῖεθ. πηυβίετεά, ἔτοπη τπεὶγ ἰοννη5, Ὀνεηῖγ- 
ϑῖχ ᾿ῃουβδηα νγδστίογβ, Ἔχοϊυϑῖνα οὗ (Πς ἱπῃδϊδηῖ5 οἵ αἰ θθδἢ, ῆο 

ταϊβε ἃ βενθὴ ἢυπάτεα πηεη. ὍΤἤοτε ἰ5 ἃ αἰἰβοσεράηου οἵ δἰθνθῃ 

Βυηάτεά Ὀεΐϊνεεῃ [Π15 τοδὶ δηὰ ἴπε ϑιπὶ οὗ ἴῃ6 ἤρφυγεβ ρίνεη ἴῃ 
ν ΔῊ Π  Π1Πδ 1Π6 ΘΟ ΠΊΠΊΑΙΥ ἴῃ ν. δ ἀοε5 ποῖ ἄρτος ψ ἢ εἰἴπατ. [ἢ 

ν. (ὁ μᾶ5 δυεηῖν-ῆυς ἡπομεαπα,, Ὠϊοἢ πλοσα ὩΘΑΥΪΥ [4}1}165 ἢ 

να υϊ τηᾶγ, ἴογ ἴπαὶ τεάβοη, ὈῈ βυβρεθοϊεα οἵ Ὀείῃρ ἃ Ἴσοσγθο- 

τἰοηἿ --- ΛοΖ ἐπεέμαϊηρ ἠὴῃσ ἱπλαῤἧἠαμς οΓ ΟἸδεαλ, τὰεν τιμδίεγεαῖ 

σευόηι ἀμπαάγεα γομιρ τυα 07. “ βενθὴ ἢυπάγαα γουῃρ' Ὑγδγτίοῦβ "᾿ 

5 4150 τῆς πυιθετ οἵ ἴῃς ἰεἴ-παηάεά 5]]ηρατβ ἴῃ ν..6, ΤῊΪ5 ἰάθη ΠΥ 
οὗ παθεῦ ἀπά ρῆγαβα 15 βυβρίοΐουβ. ---16. Οὐ 97 αὐ “ιἰς ϑογεξ 
“ἀεγε τὐεγε σεῦεη ἀμμπάγεα ἐκελαμαάξα γομπρ ἐὐαγγίονς ; Φ0 67} 0716 

27 “μι πιρρεόδν εοιδὶ οἰΐηρ ὦ οίοης αὐ α λαΐγ απο ποί ηη55} 566 

δῦονα οἡ ν. δ, Βυάάς τΠ]ηΚ5 ν.δ ἃ ρίοββ ἀετίνεά ἔτοπὶ 3,5, ᾧ Ὀυϊ 

πεΠογ ἴῃε σοηϊεηΐβ οὗ ἴῃ6 νϑῖβα ποῖ ἴῃε ἱγδαϊτίοη οἵ ἴῃ6 ἰδχὶ 

ὙΑΙΙΓΔΏΪ 50 51 ΠΊΔΙΥ ἃ (Ἰ5Ππ|1558] οἵ πὸ αἰ Βηου Υ ; ν δ, ἢ ἰ5 
ποῖ ϑυρρεϑῖεα Ὀγ δηγιηϊηρ ἴῃ ἴῃ6 οοπίεχϊὶ Οὐ ΔΠΥ ράγα αὶ ἴῃ [ἢ 6 

Ο.Τ., μδ5 ἃ βίτοηρ ργεβυπιρίίοῃ ἰῃ 115 ἵάνουγ; ν. δ πᾶν πᾶνε οτὶρ- 
ἰπαῖθα ἴῃ δὴ δοοϊἀδηΐαὶ τερειτἰοὴ οὐ ἴῃεῈ ψοτὰς σεσέη ἀμπαάνγεα 
γος τυαγρίονς τοτὴ ν δῦ, ἢ] ἢ ψεσα ἴθ ψουκεα ἰηῖο ἴῃ 6 σοη- 

τοχί ἴῃ ν. ἰδ 5 ΜῈ}} ἃ5 ἴῃ 6 οᾶβε ρετιηϊ64. Ι οοη)]δοίυγα, ᾿ποταίογε, 
ἴπαῖ τς δαῖμον ψτοῖς : "Ὁ Νοῖ ἱποϊυάίηηρ ἴῃς ἰημα)ἱϊδπὶς οἵ Οἰθδῇ, 
ΜῊΟ τηυβίεγεά βενθὴ δυπάτοά γουπρ νναιτίοσβ. ἰδ ΑἹ] τῃϊ5 ἔοσος 

4Βυ. 

τ Ὁἕ ΕἸ. ]05., απϑ, ν, ἃ, τὸ ᾧ 156 (25,6οο). Αρεοοτάϊηρ ἴο Βὲ τῆς ἰοἱδὶ] 5ἴγεηρίῃ οἵ 
τῆς Βεπ) αῃλῖε5, ἱποιαάίης ἴῃς πιεη οἵ Οἰ εδἢ, ννὰ5 26,70οο (ν.1δ). [ἢ ἴδε (ηἰγὰ ἀΑγ' 5 
δῖα ἴῃ οτε {61} ᾿8,οοο -[- φοοο -[- 2οοο -- 25,οοο, ὑνῃ}]6 ὅοο εβοδρεὰ ἴτοπὶ ἴῃς βἰδυρηϊετ 

(ν.4.-41.. Τῆετε γεπιαὶπ ἴῃ 5 ᾿τοὸ ἴο θὲ δοοουπηίεά ἔοτ. ΚΙ, δηὰ οἵἴμεσγβ δανε δὰρ- 

Ροϑβεὰ ται [5 πυπῖθεσ οἵ Βεη)απιῖῖεβ ννετα Κἰ]Πεὰ ἰπ τε ἢγϑι ἴννο ἤδγϑβ᾽ Πρ βίην, ἰῃ 

ταν οἢ (Πεὶς Ἰοσθ65 ἅττα ποῖ γεοογάςὰ (ν.3). 3); Ὀμϊ ἰξ 5 Βαγὰ ἴο ἱπηαρίης ἰῃδῖ τῆς 

δυΐποτ, νἢο ἐπίεγβ 50 πιϊηαϊεῖὶν ἰηῖο ἴῃε5ς 5ιἰδιϊϑιῖοβ, Ξηουὰ ἤᾶνε Ἰεῆ ἴῃς Ἰοβ565 ἴῃ 

τῆς διδοῖ ἵννο ἀδγϑξ ἴο Ὀε ἰεασγηςὰ Ὁγ 15 Κη οὗ οςαἰουϊαίοη, 8:6 Ὀεΐονν οὐ ν."., 
 Αἰολέ. κ. δᾶσι., Ὁ. 152. 
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(1.4. 411} τε Βεη)απιῖῖε5, οἵ, ν.}75) σου] 5]1πρ ἃ 5ίοπε δὲ ἃ δαίγ Ἰἷΐπθ 
δηὰ ποῖ πιϊ55.5 ΤῊς 51{}}} οὗ τῆς Βεη)ατλ 65 ἃ5 ἀσοῇεῖβ δηὰ Ξησοβ 
ἰ5 ςοἰο ταϊεα 150 ἴῃ τ (ἢσ. 2. ΤῇὨεὶγ (Δθυΐουβ τρδκβιηδηβηὶρ 
ΤΊΔΥ ροϑϑί]ΥῪ Ὅ6 πἠοϊεα ἤαζα ἰῇ οσάδσ ἴο ἢεὶρ δχρ δίῃ ἴῇς ἤθᾶνυ 
Ἰοβ865 οἵ ἴμ6 Ι5γδθ 1165 ἴῃ ἴῃς ἢτϑι ἵνο δηραροτηθῃῖβ. 1 --- 17. 4π4 
26 1 γαείίε, ἐχεῤμαϊηρ βεηγζαρεῖη, νεμσίεγεα ,ομγ ἀμηπάνγεα ἑλοι- 

σαπάὶ ράδηρ σι] τῃ6. δυΐῃοτβ οοποθρίίοῃ οἵ ἴῃς 530] Αγ Υ οὗἁ 

Ι5τδεὶ 15 βδυσἢ ἴῃδὶ ἢς {ΠῚ ΏΚ5 ᾿ἃ ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ [ΟΤΤΏΔΙῪ ἴο Ἔχοερὶ Βεη- 
ἡαπυΐῃ τοῖα ἴῃς ζξηοσαὶ ᾿ενῪ ταϊβεα δραϊηβὶ [παῖ {δε ! 

12. 70.)2 ᾿Ὅ:Ὁ 553] οἵ, 1 85. 931 70.),2 0: ΓΙΊΠΟΨῸ 50. [τ ΒοΙἢ οδβεβ ἴῃς 

δἴτοσ βθθῖῃβ ἴο μᾶνε θθθῃ οσοδβίοπεά ὈΥ ἃ Ὅ:ΨΦ ἴπ ἴδε ρῥγεοεάϊῃρ οοῃίεχι. ΑἹ} 

ἰὰς νετβίοῃβ μεῖε τεπάεσ ἃ βίηρσυϊασ. Τῇ εἐχρίδπδίίου οἵ ε., δῖ8., Ὀσ., δ]. 

(ἠπ ϑαπιμεὶ), Βε., δ]. βέγε, ἴμαὶ (μς ἀγομαῖς ἔογπι οἵ ἴῃς σοῃβίγ. 58.., 3, 15 

ἱπίεπάεά, ἰ5 1658 ργοῦθαθῖε. Τῆς [εν ϑῃ σοτατῃ. ἀϑϑυτης ἴμδὲ Ὁ: ἰ5 Πμεῖε 
ἐαυϊναϊοπὶ ἴο ΓΊΠΟΦΌ; 8ε6 650. Κὶ., Ψῃο οἰϊεβ ἴῃς σοηνοῖδα 56 οὗ ΠΠΟΨῸ ἴοσ 

ΣΦ, 132 177 7058. η17.--- 18. σ»552 2 Ὁ.Φ)Ν] οἵ, 1932 δῃηὰ ποῖς ἴδετε. --- 
“ΝΦῸ ΠΡ 25) τεδὰ ἡργ; ἴδε ἱπαϊβρεπραθ!ε δυο μὰς ὑεεῃ ἰοβὶ ὉΥ͂ 
ΒΑΡΙΟΡταΡ.Υ. ΟἿ. ἴῃς Πεαυϊετοποπιῖς ΝΠ Ὁ Κ»γ τῶν, Ὀς. 1713 2233, - μοὶ 
1522 ὯΝ] Οετξ ἰπβεγῖίβ 02 δαίοσε 1022; ἴμε σοτγεοϊίΐοι θεϊοηρβ ἴο ἴῃε οἷἶδεβ 

τες μη ΑΙ οα]]οὰ 3009 ΝΥ νυ, ἴῃ Ποἢ ἃ ψοζά ποῖ ἐουπά ἰπ {με σοπβοπαπὶ 

τοχὶ ἰβ ἰπβετῖεά; ἴμεῖς αζς, δοοοταϊηρ ἴο ἴε Μδββϑογα, ἴεῃ ἱπδίδμοςβ ἴῃ ἴδε 

ΟΟΤ.; βεὲ οὐδ τυε- Οελία, Νο. 9ὴ. Τμε σοττεοϊίΐοηυ μετα ἰ8 πὸ ἀουδὶ ρδῖ 

(ϑιυά., οἷ, (5), ᾿Ἰπουρὰ 1022 ἸῺΝ ν ῥγεβεηῖϊβ Π0 ῥταπιτηδίϊοδὶ αἰ βου ιν. --- 
16. 10.)3 232 ὙὙ28,.}} οἵ, ὙΡΘ ἢ ν. δ. Ο πρϑτνν 219); ΒΓ Νὰ. 147 χ88 γ6052 

ι Κ. 207, ὙὍδὲ ἔοσπιβ ατεὲ δποπιδίουβ δῃὰ μᾶνε ὕδει νδυουϑ}Υ ἐχρίαἰηςὰ : 
(4) «5 ἩΝΆμρδεὶ (Κὶ., (ε5., Ενν., ΟἹ., Κὅ., 41.); οζ (6) 88 2 τεβεχῖνε οἵ Καὶ, 

οοτγεβροπάϊηρ ἴο Αταηι. ΠὮρε’ εἶ, Αταῦ. 1{12΄4]14 (Νὅ]ά., Καυΐζϑοι, 514.). Τῆς 
οοττγεοίπαββ οἵ ἴῃς τ ἰτοη τᾶν Ὀὲ χυεδιοπεᾶ; ἴδε Ἰαἰῖεσ 15 [με τοοσε δοςερί- 

8Δ0]ε ἐχρὶαπαιίίοη οὐ ἴμε ἔογπιβι 866 οὐ ἴπε οπε 8ἰὰς Κὅ,, ἱ. ρ. 198 (.; οὐ ἴδε 

οἴμεγ, (65.230 ρ. 150. --- ΦῸΝ ἣὉΝ ὭΦΦῪ Ὁ51.9.}} ΘΆΡΥΩΜΝΟ κα ς εἴκοσι καὶ πέντε 

χιλιάδες (85. πέντε καὶ εἴκοσι) : Β εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες ἰ58 Δρράτεηον αυΐε 
ἰβοϊαϊεα, ὃ ΕἸ. 05. ρῖνεβ ἴῃς ἰοΐα] 25,6οο, ργοῦ. ὈΥ 5ἰπιρὶε δά άϊτίομ οἵ ν." “., 

-πτῖὸ 125] ν. 1 85, ὙΊΡΟΓ5] νὰ τὰς οοπβιγαςιίοη δια. οσοταραγεβ Ὀϊ. 36 

1 Κ. 589; 56Ὲ δ͵ϑο 2 (ἢγ. 94. --- 16. ὍἼπῷ ΦῚΝ ΓΊΝῸ ΚΦ πὶ ὉΡΙ 530] ἱπ Θ8 5 

1πε8ε νγογὰβ ἅτε δϑίεγίβκεά; [ΏΕΥ τὰ υυδηϊηρ ἱπ ΟΑΙ 6... οὗ, αἰδο 8}! 1κὶ 

ἂρρεᾶδτβ τῃμεγείογε ἴπαὶ ἴῃς ργε- βεχαρία Οὐεεῖκ νεγβίοη, 88 ψγνε}} 5 Ξ,,“ὅ, γεσοζ- 

πἰζεά ΟὨΪΥ {πε βενεη Ὠυπάτεα Οἰδθεαιμίϊεβ; Δ αἴοπε αρτεε8 ψὰ Ἐ. [Ιἰ ἰ5 

4 ΤῊϊ5 Ἔπιεπάδιίοη ἰ5 σαρροτίεα Ὀγ ἴῃς νεγβίοπϑβ; 366 οτϊ. ποῖς. 

ἐ ϑοόπια οὗ ἴἢεπὶ οὗ ὅ58ι0}᾽ 5 εἴδη; ν.2. δ, 

Φ ΤὨΐβ τῆδυ, ἤοννένεγ, ὈῈ δϑογδίηρ ἴο ἴη6 δυῖποσ ἴοο σι οἢ τεβεςοῃ, 
ᾧ Ῥετῆαρβ Β τεργεβεῃίβ Δῃ δγγοηθουβ Γαδ» ἴοσ τῶν οἵ ΔΆ. 
1 8εε 7λε δοοῖ οΓ Κμάρε: τ Μοόνειυ. 
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Ῥοβ910]ς ἴῃδἱ ἴπε ννοτάβ ἴπ ν.1δ ψγεσς ᾿οβδὶ ΌὈΥ Βοιποεοϊεϊευΐοη ἰπ ἴῃς Ηδῦτενν 
ταδηυβοτίρί ἔγοπι ψνῃΐ ἢ 65 γγα5 ἰγαῃβἰδῖε; Ὀχὰὶ τῆογα ργόρδῦ]ςε παῖ ἔπε σοτταρ- 

τἴοῃ ἰ5 ἴῃ Ή. --- 5)" Ἢ ἼΩΝ] 8εὲ6ὲ οὐ 316, ὙΤῆε ψογάβ βεὲπὶ ἴο πᾶνε Ὀεθῃ 
Ὀοιτονεὰ ἔγοσα ἴῃς ἀεβογίροη οἵ ἴδε Βεπ)απιίῖε Εμυὰ (3,5), ρεγθαρβ ὈΥ͂ βοπγα 

μα ΨἜῈΟ ἰοοὶς ἴῃς ψοζὰ ἴῃ ἴῃς βεῆβε, ἀμφοτεροδέξιος ((53.}; ἰΐ ἰβ 5ολτοοὶν 

πκεὶγ δαὶ Ὡς τηςδηὶ ἴο τεργεβϑεηΐ ἴῃς Ὑ8ο]6 σοτρβ 85 Ἰεῖ- πδπάεά. --- γ᾽ ὅν 09] 
οἴ, ν 170. ποπῦ ΦῸΝ πρ 5. ΤΕ βίηρ. δ 5 ἐχραἰπεὰ ὉΥ {πε βίπρ. δηϊςςεάθπίβ 
δηὰ ἴδε βίηρ. ργεάϊοαϊε" γὺρ 1 5. 1749 2529 -- 12 Ν3} 3 ἐγεφέγμριδρες τ ΠΡ] 
Νοτξὶ, Βαεσ; οἴ, Κὶ., ἡΖέολῥοί, τ475, εἀ. Πγοκ. Ιοοδῖϊνε οὗ “γέ 135. 739; Οε5.35 
Ρ. 244. ΤΆ οσοτηπιοη ἰεχί, πηγίστι, 15 ἔετα, (ποηεδ μρἡέα!ὶ5) οἵ Ὁ οὐ ψ. -- 
προ ΝὉ}] σισξε α μεΐες, ἴῃς νεγὸ πλῖρμι αἶβο θὲ ρτοπουποεὰ 85 Καὶ. 

18-28. Το βτεί το Ὀδ[165; [Π0 Ιδγϑϑ]ῖθβ ἀσὸ ἀσξοαίθα 

αἰ ἸΘΑΥΥ 108568. --- Αἴτεῖ ἰηφυίτίηρ οὗἩ ἴῃ 6 οτϑοὶε ἂδἱ Βεῖῃεὶ ψῃδὶ 
τπ06 5}4}} ἢγβι ἀδἰνογ ἴῃ 6 αἴίδοκ, ἴῃ 6 Ι5γδθ 65. πλάγο ἢ ἀροη ΟἹΌὉ- 

Θδἢ δηὰ ἴδκε ροβί[οῃ Ὀείοτε ἰτ (ν..5: 3), ὙὍὌῇβ Βεη)δπηῖῖα5. 58}}0 
ἴτοπλ ἴῃς ἴον δηὰ αἰίδοὶς ποτὰ ΜΠ δυο ἔατγ τπᾶὶ ὑγεηῖγ-ἴνο 

τῃουβαπα 5.86} 1165 ἀγα ἰϑίϊ οη ἴῃς ες] 4, ψἢ}}6 τῆς βϑδὶ ἰδηῖβ βυιβίδὶ ἢ 

ὯΟ ἰοβ5 (ν.3). ὕπάδυπιεα Όγ τπεῖὶτ ταρυ]βε, ἴῃς Ιβγαε! ε8 ΟΠῈΓ 
Ῥαῖ]ς ἴῃς ποχὶ δύ οὐ ἴῃε 88π|6 ρτοιηά (ν. 32). ὙΠΕῪ 3ὸ ὑρ ἴο 

Βεῖμ6ὶ δηὰ ψεερ Ὀείοτε Ὑδηννει 1] ἐνεηίηρ ; ἴπῈγ σοηβαϊ τῃ 6 

ΟΓΔΟΪ6 ἴο ἰδᾶσῃ νυ ῃϑῖθμοῦ ἸΠῸῪ 58.411 γοηθν ἴῃς ἢρῃϊ, ἀηα τεσεῖνα δη 
δίθτπηδιῖνε τεβροηβε (ν.3). [Ιπ πὰ βεοοηά ἀδαγ᾽5 εηραρετηεηῖ, ἴῃς 
Βεαη)αγηἶιε5 ἰπῆϊοϊ οἡ ἴῃ θτη 8 1085 οἵ εἰρῃίθεη ᾿πουβαηά τηεὴ (ν.33). 

Τῆς Ιβ5γᾶθ} 65 ἱπάτανν ἴο ΒεῖΠ 6], ἀπά νεερ, ἰαϑι, δηὰ οὔξεσ 5δοσὶ- 

ἤσε5 ἴο Ὑδῆμψεἢ ; [ΠῈῪ ᾿ηχαίτε οἵ ῬΒΪΠο ἢ 85 ἴπ6 ῥτίεϑὶ ψῃεῖΠοῚ {ΠΕ 
5}.41} σοπιίηυς [6 ψνᾶσ, οὐ ἀδϑὶβὶ ; Ὑδῆνθῃ Ὀἀ5. τε τὰ ἤρῃϊ ἀραίη, 

ΔΑ Ρτομπηβϑε5 ἴῃ θτ βυσοθβ8 ἴῃ ποχὶ ἀδγ (ν.35. 33). --- Κεῖβε 9 ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ Ὀαϊοηρβ ἴο ἴῃς οτρίηδὶ παιταῖϊνε ; 41} 1[Π6 τεϑῖ ἰ5 Βεσοη 8 ; 
ν.9., ψῃ] ἢ 15 ἀρϑυτὰ αῇοσ ν. 3, βεοπιβ ἴο ὈῈ ἃ ἰδίεγ ἱπιθσροϊδιίοη 

Ῥοττονεά ἔτοηι ν. 5 33, δηὰ ν.33 την πᾶνε Ὀδθη ἰηβετίεα Όγ (Πε βάπης 
Βαηά ἴο τϑβϑίοσε (Π6 σοηποχίοη. ΤῊΪβ ΨΥ οἵ πιδκίηρ ψγᾶσγ, ἴῃ ψῃ]οἢ 

16 ΤΟροσαῦοηβ γα ἱτηπηεα δεῖν αἀἰγεοῖεα Ὁ Ὑδῆνγεἢ (Ὠγουρῇ 5 
οτδοὶςβ, δηά τῇς ἤρδιίηρ ἰπίεσβρειβεά ψ] ἢ τα] ρίουβ. ἜΧθσοῖβθ5, ἰ5 
Δτορεῖμοσ ἀϊἤδγεηὶ ἔγτοτα ἴῃ ὰγ5 οἵ ἴΠε Ἰυάρεϑ ἴῃ ἴῃ 6 ἰοτηλεσ ρᾶσὶ 

οὗ τὴς ὈοοΚ. [1 15 ποῖ ἢ βίοσῃ, ἴξ 15 ἢοῖ ἱερεηά, θυϊ τλ6 τπδοοσδῖς 
ἰάθαὶ οἵ ἃ βοσῖδε ψγῇο δά πδνοῦ μδηά]δα ἃ τὭοσε ἀδηρεσουβ θάροη 

1ῃδη δὴ ἱπιαρὶηδίϊνα ρθη. 

Φ(Ε Ι͂ὼ6ν. 116.9 Ὁι. τ47; Ὀτίνεν, Φεμέεγοπονιν, Ὁ. τός. 
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18. 7λεν αγοτό απαᾶ τυεηΐ μ ἰο Βειλο 5εῈὲ οἡ 15 (Ρ. 40, 42) 
Δῃηὰ 207. Ας [ἢξ παδῖγαῖϊνε ΠΟΥ͂ ΓΠΠ5, ἴῃ6 5γαθ 65. ἀββοτηῦ]ε δὲ 

Μίζραῇῃ (ν..}), με οο θεοῖς δὲ ΟἸθεδῇ ἰἴβεὶ (ν..}), σῆεγε {ΠῈν ἅτε 
οοηοηϊοά Ὀγ ἴῃς Βεπ]απ ῖῖος (ν.). Νον ἴδεν ἴυτῃ ἀρουϊ ἀπά 
τηδιοἢ ΑΥΑΥ ἴο Βεῖμεὶ, ἴἄγεε οσ ἔουγ ἤουτβ αἀἰδίδηϊ ἴο τῃε ποιίῇῃ, ἴο 

σοηϑυῖο τῆς οτᾶοϊε. Ὅηε ἰαῖοσ ψυτίϊεσ γγὰ5 τοῦς ἢ πιογα σοηςετηδά 

ται τῃ6 “ σοηρτεραίίοη ᾿ 5ῃου]α δοὶ ἰὴ δοσογάδηοε νι ἢ οοττοοὶ 

τῃεοσγαῖῖς. ῥσίποῖρ!ε5 ἴμδη τῃαὶ τῃ6 νεγϑι τ] τὰς οὐἨ ἁ [ἢὰ 5[ΟΤΥ 
8ῃουϊά Ὀε ρῥγεβεῖνεα. --- 4πα “δε 7ςγαφέϊες ἐπιφιίγεα 97 σου, Ἡάο 
97 με «λα 3ργεῖ χκο μ 1 ας ἀραΐμτί {ἠς βεηγανιίς , Αμά 

γαλισεὰ αποιυεγεώ, γμάαλ βγε1 ϑυϊδίδμος δηά ρῇῆγαϑθε ἂγὲ οὗν!- 
ΟὐΒ]γ Ὀοττονεα ἔτοιῃ ε΄. [Ιη 1ῃε (Ο]]ονν ηρ νεῦβεβ ποιῃίηρ 5. ἴο 

Ῥε ἀϊδοονετγεά οἵ βυςῆ ἃ ργεσεάεηςς οὗ ᾿ἀ4ῃ. Βεγίῃδαι ϑυβρεοῖβ 

τῃαϊ [6 νεῖϑε 15 δη ἰηἰεγροϊαϊίοη ἰῃ ἴῃ 6 Ἰαῖθσ παγταῖϊνα 1 Ὀαὶ ἰΐ 15 

αυΐϊε 45 {Κεὶγ τῃαὶ Ὀοϊῃ ἴῃ6 Ὀοττονίηρ δηά [ἴῃς γεϑυϊηρ ἱποοηϑβ,5ῖ- 

ΘΩΟΥ͂ 5δου]ά Ὀὲ αἰἰΠυϊεά ἴο {6 δυῖμογ οὗ ἱπαϊ παγγαῖϊνα ἢἰ πη 56 {, ---- 

19. Ῥεγῆδρϑβ ρατί οἵ [ῃς οτρίηδὶ βίογυ. ---- Ετοῦι Μίζρδῃ, νῆεγε {πῈ Ὺ 

Δ5βει δ] εα (ν.}), [ῃ6 Ι5γαθ 85. τηλγο πε α ἀραϊηδὶ ΟἹ θεδἢ ἴο ρυηίβῃ 
15 ᾿ὨΠπα Ὀ ἰΔηῖ5. 85 ἴεν Πδα τεβοϊνεά (ν.5 νν ἢ 115 οτὶρίηαὶ βεααεὶ). 

ψεῖβ6 Ὁ νγαβ ὑγοῦδὈΪν [Ὁ] οννεά Ὁγ ν.3. --- 20. ΤῊΣ Ι5γδο 65. τιον 

ουϊ ἕο Ὀδί|6 ἀπά ἔοτγιῃ {Πεὶγ Ἰΐηε5 ἴῃ τῇς νἱοϊηϊῖγ οὗ σϊθεδῆ. (ἱ. 
ν. 5. 5 6 εη. 145. 1 --- 21. ΤΗε Βεη]απηῖο5. πιαγοἢ ουὔἱ ἀραϊηδῖ {πε τὰ 

(τοῦ Οἰθεδῃ, δηὰ 5ἰαυρίεῦ πνεηϊγ-ῖνο ᾿πουβαπά τηθη. 111. “Ζ- 

“ρον ο7 εγαε πυεηδ- πο ἐλοεαρα ηιόη ἐο {146 εαγίλ, ἰεῖς [θὰ 

5ἰαίῃ οἡ ἴῃ δεϊὰ ; οἴ, ν.55, ἴ1ὴῆ6 νεγῦ αἷϑο ν.ὅ 32. 2 9. ττἱ ἤδη. 85. 

--22. 7λε 2εοῤίκ, “δε Πεγαείίέες, Ἰοοξ, ἐομγαρε, απαᾶ ἀραΐμ αγγαγεα 

ἡ[ιεῖγ ὀσμάς οπ ἐδδ σανὶς σγομπα ] ἴἴ 5 Ῥοββῖῦ]ε ἴπᾶὶ ἴῃς οἱ]ά βἴογυ 
αἶϑο ἰοἱά οὗ ἃ σερυΐϊϑδε οἵ ἴῃς [5γδεὶ τες ἰὴ πεῖν ἢγοὶ δϑϑαυϊῖ, δηά 

τῃδὶ (ἢ 5 15. [ῃ6 Ὀδδὶβ οἵ [ῃ6 νϑῦβθ Ὀδίογε ἃ5; ἴῃς ἢτϑι ψοσγάβ ἃγὰ 

ποῖ δ᾽ἱορθῖμοῦ ἴῃ 1ἴΠ6 ππδηηεΥ οὗ τῆς ροβῖ- εχ]!ς ψτίϊεγ, δηά ἴῃ6 

εσοηϊγαάοτίοη Ὀεΐνγθθη ν. δηὰ ν.3 ψουἹὰ τῇ θὲ Ἔχρίαϊπεά. [{ 
(5. ἰδ ποῖ (ῃε ςδ86, ν.3 τηιδί θὲ δη ἱπίθγροϊδιίοη ὈῪ ἃ 51}}} Ιαῖεσ 

μαπά, ἀετγίνεά ἔτοηι ν.35.:3͵.-- 23. ΠΕ Ιϑγδο] τε ρὸ ὑρ (ἴο Βεῖδεϊ, 
ν.5 3) δῃᾷ ψεὰρ δείογτε Ὑδῆνεῃ ἀπ} ἐνεηΐηρ (ν.5 21 οἴ, 705. γ᾽ 
70εἰ 2157); τπὲγ ἰπαυῖίτε οὗ Ὑδῃνεῃ μεῖμευ ὙΠΕῪ 5}}4}} ἀραίῃ 

4 Τῆς ννογὰάϑ οἵ 1] ἅἂγὰ ρογῃδρϑ ἱποογγεοῖν ὑπαάογβϑίοοά ; 566 οτϊ. ποῖαδ. 

1 80 αἷϑο Βιι. 

1 ΤῊε ρᾶγδ!!εὶβ ἰο Οεπ, 14 ἰῃ ἴΠε86 νέγβεϑ ᾶγὰ ἴο ὈῈ δϑρεοίδ!!υ ποῖϊθά, 
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εηρᾶρε ἴῃ Ῥδ[|6 ἢ τΠεἰγ Ὀτοίῃσθη οἵ Βεπ)αγηη, δηὰ ἃτὲ Ὀἰἀάθη 
ἴο ἀο 80 (ν.75). Οη με οτίρψίη "οἵ 115 νεῖβε 5ε6ὲ αῦονε οἡ ν.Ξ3, 
ΤῊΣ ἀν οἵ πυπμ) ἰδίου Ὀείοτε Ὑδῆνεῃ σδηηοῖ ροββι ὈΪΥ [Ο]]ονν [ἢ 8 

[οσιηδίίοῃ ἔοσ Ὀδίι]α οἡ ἴῃ βεσοηά ἄδγ (ν.3), ποῦ σδῇ ψὲ σοηβίγιιθ 

ν.3 δ5 ἃ ρατεηιῃεβίβ ἰη [πε ρ]υρετίεοι." --- 24, 25. Οη ἴπε βεοοπά 
ἄδΥ ἴμε Ι5γδε 85 δραίη δἀνδησεά δραϊηβδὶ ἴῃς Βεῃ)δπηῖῖεβ ; ἴῃς 1δῖ- 
ἴεγ, 85 Ὀείογε, τηδγοῃθα ουΐ ἴο πιεεῖ ἴῃεηϊ, ἀηὰ ἰηβιοῖεά ἀροη τῃοτὴ 

ἃ ἰοβ5 οἵ εἰρῃϊθεῃ τπουβαηα Ἰναγγίοῦβ ; οἴ. ν."7 --- 36. ΤῊε [5γδε]- 

ἰῖε5 νι Πάτανν ἴο ΒΕΙΠΕΪ. --- πε τυεῤί, ἀπά ταὐ ι6γε ὀεζογε γαλευελ, 

απ γασίσα Τλαὐ σαν μη πὴ} ευεπίπρ, ἀνα] οδεγεα ὀμγπέ ογεγίησε ἀπά 

2εαεέ οϑεγίηρς ὀφίογε γαλτσελ]) οἴ. ν.3 2153, ὙΠΕΥ τδάς ἴῃς τηοβὶ 
βίγεηισουβ Θἢοτῖβ ἴο ρῥτορί ταῖς Ὑδῆνεῃ ; οἵ. Πι. τ΄ ΕΖτὰ τοὶ [οεἱ 277 

(ψεερίηρ), τ 5. 73 ]οεὶ 115 χ᾽ ([(Δϑιϊηρ). 4 μγηΐ οδεγίτρε ἀπά 
2εαεε οὔέεγίηρε ἃτὲ (τεαυ θην πδιηεα ἰορεῖμει (21 1 8. τοῦ αἰ 
133 2 5. 6 245 ἄχς.). ΤὨδ ΤὈΓΠΊΕΓ αγα ΠΟΙ σοηδυμηεα ὈΥ ἢτα 
ἀροη ἴΠε ]ἴαγ (655 115} 1.4.6). ψῇ]]6 ἴῃ τῃ6 Ἰαίῖοτ, αἴεγ τῇς ἕδὶ 
νγὰ5 ὈυΓηοα ἀπά ἴῃς ῥγίεϑδὶ ἢδα τεοεϊνθα ἢἰβ ρεγαυ βιῖεβ, ([ΠῈ ταδὶ 

οὗ τῇς βεβῇ ἐυγηϊβῃεα ἃ ἔξαβδὶ ἔοσ ἴοβε ψῆο Ὀγουρῆς ἴῃς οἤετγίηρ. 
ΤῊ {τδηβ]αιίοη φεαςς ογγέγι»ι ῖ5 σοῃνεητοηδὶ ; ᾧ τ 6 ΟΥΡΙηΔ] 5ὶς- 

ηἰῆοδηοα οὗ ἴῃ ἴδθγηὶ 15 ηκπονη. ΟἸΠΕΙ5 τεηάεσ “Πδηκ-οὔετγ- 
ἰηρ5,᾿ ὃ ογ σωτήρια. || --- 27, 28. ΤΏΕΥ σοηδυῖο [Π6 οτγαοὶα ἀραὶη ; οἴ, 

ν 55. Ψψέεῖθε ἦν δῃά ὅ8:5. γνῃ]οἢ ἰηΐϊετγαριὶ 1[Π6 σοπησχίοῃ, ἃτῈ ὯῸ 

ἄουδε Ἰαῖε ροββεβ, ἢ τηεᾶηΐ ἴο Ἔχρίαίη ΨὮῪ 1ῃ6 5δοσίῆςεθ ψγεσα 

οἤπετεά δηά ἴῃς οὔδοὶα σοπϑυ θα δὲ ΒοίΠ οὶ] ἱποιθδα οἵ Θῃ Ποῖ, νῇθγα 

τῆς ΑΙ ἰ5 σΟΠΊΠΟὨΪΥ ΒῈρροβεα ἴο ἢᾶνε τετηδἰπϑά ἔγομι ἴπ6 ἀδγϑβ οὗ 

Τοβῆυα (705. 182) το ἴῃοβε οἵ ΕἸ. Τῆε β8ᾶπιὲ γεβεοιϊίοη ἰδ πηδην 
ἱπίθσργεΐετϑ ἴο ἴακε {πε νγογὰβ ὀσζζ οὐ ἴῃ τῃ]5 σπαρίεσ δρρε ]αἰίνεϊγ, 

216 ἀομδε 97 σοί, ταὶ 15, ΘΏΠοἢ.). ὙΠΘΓΘΟ 15 ΠΟ ΟἴΠΟῚ πηεπίϊοῃ οὗ 

1ῃ6 τ ἴὴ ἴῃ6 Βοοκ οὗ Τυάρε5. ὍΤηε ρῆγαβδε αγά 97 116 εουεηαηπί 

47 σοί, ἰὰ ἸΗ τ 5. 4α' 2 5. 155 τ (ἢγ. τόδ; οὗ, τῆς πιογὲ Ἱτεαυξηΐ, 

αγὰ 97 τ{ε εουεηιαπέ 97 γαλεσεά. ΝΕΙΙΠΟΥ ἰ5 Τουηά ἴῃ οἱά δηὰ 

5 Ἐ ΨΝΑΙΔΌΪ., ΑΝ, ΕΝ. αἱ. ϑιυά, οοη). πὶ 1ῃ6 νεῦβεβ γε δοοϊἀθηίδι]ν ἴγαῃϑ9- 

Ροβεὰ. 

Ἐ Οη ἴδε χαεδίίοη ν Ὠεἴμετ ἴῃς οσγδοὶς (ν.33) ννὰ5 ἀδοερίϊνε οἵ ἴδ15ε, 566 διυὰ.; οἵ, 
ἃ150 Κὶ., ϑοῦπι., ΟἸεσ., Κα. 

Φ Ὁ ἰη Εερ., ᾽᾿ἊΣΘ, Ἐ, ΑΝ. αἱ. πὰ. ᾧ ΕἸ. ]05. 

! ΡῃΠο. ὅ66 Νοναςκ, 247εὁ». Αγελδοέοσίε, ἰϊ. Ῥ. ατι Β΄. Ἵ Βε. 
“6 80 Ἐ ἰπν.}8; νερογμρί ἐπ ἄρεμνε ζ εἰ, ἀος ἐπί, ἐπ δίέο; Ἐδ. (οη 1918), ΚΙ. (οῃ 

2036) ΕΤΌ6. το, Ναιδῦ!., τυ5., ΟἸεγ., ΑΝ. αἱ. πιὰ, 

2ῈΕ 
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βουηά ἰεχίβ." - - 398. 4.4 Ῥλίπελας, ἐλε τοπ 97 Εαξζαν, Τἀε τοῦ οὐ 
Αανγοη οἱσοαῖ ὀφίογε ἀΐνι ἑπὶ' “όσλο 475} ἴῃε τηδητίοη οὐ Ρῃϊπεῃδβ 
νου]ὰ ἢχ ἴῃς τἰπλὲ οἵἩ [ἢς6 δςειίοη ἴῃ ἴπε ἢγβι ψεπογαίίοῃ δέϊου ἴῃ 6 

οσουραίίοη οἵ Ννεβίθγσῃ Ραϊθβιίπε, Γ ἴο βοῇ ρετοα ἰἰ ἰ5 αϑϑίρπςὰ 

ὉΥ͂ ]οβθαρῆυβ δηά [ἢ68 1 Ἐυνῖβἢ σῃσοηοϊορυ ; ᾧ Ὀὰϊ [Π]5 15 ργο Δ ὈΪγ πὸ 
ἴῦοσε [ῃδη ἴῃς ριι655 οὗ ἃ νΟΙῪ δῖα βαϊΐου Οὐ βουῖρα. 8 [ἰ ἰ5 Ροβ- 

58.016 τῃαἱ ν.Ἶ3554 15 δῇ ΟἸΕΥ ρ[οβϑϑ ἴῃδη νι: ἰῇ Δὴγ οἂβὲ Μὸ πλιδὶ 
τεπάεγ, ἴῃ δοσογάδηος ψῖῖἢ ἴῃ 6 ὑϑᾶρα εἰβενῆοσε (Ὀϊ. τοῦ), ἢ Ῥῃΐηα- 
Βᾶ5. .. βἰίοοά Ὀείοτε ἀΐγι, μαι 15 Ὑδῃνεῃ (ν.25), ταῖμοι τἤδη, 
Ῥείογε 12) (16 ατκ, ν. 35), ὶ 

Τῆς φυεβίίοη ἢν Ὑδην θῇ Αἰ] οννοα τῇ 15γαοὶ 65, ψἤοβε σοηάποι 
ἰη ἴῇῆ6 Ψψῇοἱς αῇδὶγ νγὰβ θεγοηά στϑργοδοῇ, ἴο δ 50 βδνεσεὶν ρυη- 

ΙΒῃεα ἰπ ἴτῆ6 ἤγβὶ ἴννο Ὀδι165, νγᾶβ δαγὶν τγαϊβθα ὉΥ ἴῃς ἱπίεγρσείετϑ. 

Τῆς ΔηΒΕΥ τπηοϑὶ (γα ΠΟΥ σίνεη ἴ5, (ῃαὶ [ἴ νγὰ5 Ὀδοάυβα {ΠῸῪ ἢδά 
τοϊεγαιθα ἴπε ἸαοἰδῖτΥ οἵ Μίοδῃ δηά ἴῃς Πδηϊϊεβ (ςἢ. 17 18) .4 

18. ὃν Γ2] ὕνο ψογάβ; δ εη."- 3, Βυχὶ., ]ΔὈ]οπβκὶ, Ορίς., νὴ ἀεγ Ἠοορῆι, 

ΤΉΜΙοΝ., Μαπηι., αἱ. ρδτ. Βδον “Ν2)2, ἴῃ σοπίοσμν ἴο ἴπε φεπεταὶ ταῖς Ἰαϊὰ 
ἄονπ ἱπ "5 2έῤενγ Οερεεῖς, Ρ. 76. ὅ:εε οι ἴπε οἵπεῦ 5ἰάε, Νοσζὶ οῃ Οσεη. 1.25 
δηὴ ἃ. Δ. Τῆε 7 εν 5ἢ ἰπτεγρτείϊδιϊοπ μετα (Ὁ, ἐν ονενε Δεῖ, ἀος ἐπ ἐρ δὲέο, 

866 ου ν.327) 5βῇονπ ἴῃμαῖ ἴῃς πᾶπιε ννὰ8 τεδὰ 88 ἵννο ψογάβ; δῃὰ Νουζὶ πεῖε 

τειηδικβ [παῖ Πογενεῦ ὋΝ 2 Π85 Δρρεϊ]!αϊϊνε 5εηβς ἰΐ ἰ5 τι τἴδη αν ξένε. ---- 

ὈΣΟΝΣ ὌΝΦΌῊ]) 5εὲὲ οὐ 1]; οἵ, 186 2075. Σ΄ --- ποΠΓ2 Ππ|Δ}} 80 3.,Θ0 αἷβὸ τεδά. 

Τῆε εἰ] ρ515 οὐ ἴῃε βἰρηϊβοδηΐ νετὴ 5 ποῖ ἐγεαυςηῖ 'π Ηεῦτεν; ἴδε ἴεχῖ νου 
Ὀςε οοπδίτυεά, μαίας 511 ἐπ: 2γίπεῖρίο (οἴ, Ὧν, ϑομηι.). ( τερεαῖς ἀναβήσεται, 

νυ Ἐς ἢ αἶβο βίαπεβ ἴῃ 12. ἴῃ ἴῃς ῥγεβϑεηῖ ρᾶββδαρε ἴῃς νγογὰβ Ἵσϑῇ ΟἾΪΥ τηξᾶῃ, 

ὟΝ 58}|4}} Ὀς ἢτϑὶ ἰπ ἴῃ δἰΐδοκ, ποῖ, ῆο 5}4}} ἤγβί αἰΐδοϊ, δ ἰὴ 11; Ὀαϊ ἰΐ 15 

ἀουθι ψπεῖμεσ ἴῃς Ηεῦτενν ἢ} θεασ [5 βεῆβε; 866 οὐ 1ἷ (ρ. 13). -- 
20. “πη ΦΙΝ] ν.}1- 17..20 δ» 25, αἰτεγπαιϊϊηρ ἢ ὈΝ ΘΥ 22 ν.1.8.7..14.}9 ἃς. νν 
ΣΝΎΡ ρρεᾶτβ οὨ εν ἰπ πε βεοοπάδιγ βἰγαΐαπι; Ὀυϊ ἴῃς αβ8ε 5 ποῖ σοπβίδηϊ 
ἐπουρἢ ἴο 5βεῖνε 898 ἃ οὐϊϊθγίοη ἕο ἴῃς ἃπαὶγϑίβ, ἃ Β6ὲ. νουϊὰ υὑ8ςε [ΐ. --- 

21. πχῖν ον. ΓΘΝ] πχῖν πχυθδῖ 6 ἴακεῃ ψ ἢ ἴμὲ νεῖ. ΟΜ δάὰβ σπω- 

5 85ες γε., 7.5. Ρ. 55; ϑεγτγίηρ, Ζ.4 ΤῊΝ χὶ. τ8ο1, ἢ. 114-1ᾶς; Ο(ουδτγά, ἐδ. χίϊ, 

1892, Ὁ. 6ο Η(. 68. 1 ὅ86ε κ. 625 Νὰ, 2578. 705. 2218 )η88; οἱ, [υἀ. 1880, 
ἐ δεάεν Οὐανπη, ο. 12Ζ.. Δοροοτγαίηρ ἴο ἴῃς [ἐνν!ϑἢ ἰπιθγργείεγα ΡΒ πε δα οοῃϑυ! δα 

τῆς οτγδοὶὲ ἔοτ ἴῃς 5γϑθ}}ε5 πὶ 1. 11; 566 οοπηη. ἴπδγε. 

ὁ “Ίη τῆ ψΠοὶς ρετγοὰ οὔ ἴΠε υάρεβ νὰ τεδὰ ποιῃίηρ οἵ ἵπε ἀκ, οἵ οἵ ἴῃς Ηἷξῃ 

Ρχγίεδι " (ϑ14.). 

[τ Κ'. 316 15 ποῖ ράᾶγα!]εὶ, ἢοῖ ἰο γαίϑε ἴῃς αιδϑίίοη οὗ πε ἰαχῖ ἴπετα (οἴ. Φ). 
4 “απ λεάνγέν, το30; δίγφο ἀε- ̓ς. Εἰίοετον (αύφμί, Κὶ 86); Βα., Κὶ., Αθαγῦ. ϑδυὺ- 

51 π||4}γ τῇς βᾶπιε ἐχρίαπαιίοῃ ἰ5 ρίνθη Ὁγ Ογτγὶ!!. ΑἸεχ, οὐ Ηοϑβ. 9οϑ.. Τῆε πιοτα 

βεπογαὶ ἀηϑννοῦ, ἰϊ ν'85 ἃ ρυιπἰϑῃπιεηὶ ἕοσ (ἢ εἶτ βίπβ, ἰ5 ρίνεῃ ὃὉγ Οτὶᾳ., Ὑπάϊ,, ἰδίάοσ, 

Ῥεϊυ5., Ργοςορ. 68Ζ.; 5ες δἷ5ο ἃ ἔυχτᾶ, ϑοῆχῃ, (φκ. 4), ἃ [.2ρ. 
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μένων ῥομφαίαν, 85 ἷπι ν.35.--- 22, ὈμΦΥ ΦῸΝ ὉΡΩ͂ ΡΊΠΓ.} ἴμῈ δβϑὲ ννοτὰβ δῖα 
τεἀυπάδηϊ; οἵ, ν.33, ὙΠῸ τὰς νετῦ οἴ, 1 8. 49. ---23. ΤΗε αἰθβιου ν ἴῃ τΒς 
Ῥοβίτοπ οὐ (μἷ8 νεῦβε 8 (εξ ΕΥ ]εγοσῖς, γο ἐγαπβαῖεβ:: ἐμαὶ ἑαγεξε τοί ῥγ ἐμ 
ατεεμάεγερ εἰ Λέγε ἐογανε δοριέμο. ΟἸΒεῖβ ἐνδὰς ἴῃς ἀπ συ  ὉΥ ἃ ναρὺς 

τεαῃβ]αιίοη οὗ ν. 23, (ΠεΥ ργερασζεὰ ἴο ἤφῃϊ αραΐη (ϑομτι., ].}," Ὀυϊ ἴη6 ἰδησυαρε 

οἵ ν- 330 15 ἃ5 ἐχρ]ἰςϊξ ἃς ροββίϊε : [ΠεΥ̓ ἑοστας {πεῖς ᾿ΐπε οἵ Ὀαι]ε ἀραὶπ οα ἴῃς 
βδδηε στουπά ου ΨὩΐΟΒ [ΠΕΥ παὰ ἰογπιεὰ ου ἴπε ἢγβὶ ἀδγ. --- ὈΝὙΦὴ 92 ὉΡ"] 

Βυ. αἀάβ ὃκ π᾽2, οἵ, νιῖδ; [ἢἷβ επιοπάδιίου ψουἹὰ Ὀς περεββαυ ἰῇ ν.38 γεῖε δ 
ἱπίεσταὶ ρατὶ οἵ ἴδε Ἰαῖεσ παιζαῖδνε. --- ποτ 5 ΓΦ] Φ2) οὗ Βοβίϊα δρργοδοῖ, 

2 8. 1ο]δ 7ετ. 468; οἴ, 2 ν.38 Ἐχ. 145 --- 26, Ὀγὴ 3. ὉΝ ΤΥ 92 53] οἵ, ν. 3, 
εχρὶαἰπεὰ δ5 ἴδε ἐχρ οδῖνε ὑϑς οἵ ἴῃς σοπ)αποιίοῃ, εὐ 4}} [Ὡς Ῥεορὶε; Ῥυΐ 

τὰς τεἀυπάδηον ἰδ ποῖ τοιμονεὰ ὈΥ ἴπε πϑῆχε; 8ε6 οὐ 951, Ρ. 269. --- ΓΔ ὍΣ 

ὈΝΟσΦῚ] 214 (ἴδε οὐἱἷγ οἴει ἰμβίαπος ἰπ [ὰ4.). Οπ ἴδε Ὁ βεὲ ΕἸ. 05.» 
αρεί, ᾿ἰϊ, 9, 2 ὃ 228 [. (θυσίαι χαριστήριοι); ῬΆΪο, ἐς νἱοίέ»εὲς, Ὁ. 243, 245 ἔν 

(σωτήριον, περὶ σωτηρίου); 5)7,α, ἩῬ αγγέφγα, Ῥατ. 13, 8 16; Ὁ ὈὨΪ. οπ μεν. 31}; 

866 οοπηπι. ΟἹ ἴεν. δε. --- 27. Ὀτῦν τὶ ΠΥ 1.Ν] ΘΆΡΜ αὶ κυρίου; 80 4150 ὅ.2; 

εἴ, τ 5. 44. ΒΡΥ͂Ν κυρίου τοῦ θεοῦ, Ὦ, αγεα “ρεαάεγἐς 2 εἰ. --- 28. γ)05 ἼΡ] ποῖ, 
οἰοοα δέγογε ἐ (ἘΝ.), Ὀυϊ δεΐογε ἀπε, ἴῃ ῥσίεβεὶγ βεγνίος, Ὠϊ. τοῦ 187 ΕΖ, 4416 
ἃς. 

239-44. ΤΠ6 Γηϊγὰ ὈΔΙΠ6; τοῦΐ δηὰ δ᾽ δυρ οΣ οὗ [δ 6 Βθη]8- 

ταὶῦθ8. --- Τῆς ἀεβοτίρίοη οὗ ἴῃ6 δῖε ἰ Ὀ8α]Ὺ σοηβιβαά : ἰῃ ν. δ 
1ὴ6 Ὀαῖῖε ἰ5 ονεσ, ([ῃ6 Βεη)απηῖτθβ πᾶνε Ὀεεη ἀείεαϊεα δηά ἱνεηῖγ- 

ἔνε τῃουθϑᾶηά οἠς πυπατεοά οὗ τῃδπὶ 5]Αἴῃ ; ἰὴ ν. Ὁ γε ἅγὰὲ θδοῖς 

ἃραϊῃ δἷ ἴῃη6 Ὀεριὶππίηρ οἵ ἴῃς ἢρῃϊ ; τς 5βιγαίδψετα δηὰ (6 ἀϊβοοῃι- 

δίυτε οἵ [πε Βεη)απηϊῖοβ 15 πασταϊθ ἃ ἀραῖη, ψ 1 4}} ἀεῖδὶ! ; οὐ ἴῃ 6 

βεϊά δηά ἰῃ ἴῃ Ηϊχῃς ἱννεηιγ-ἤνα τπΠουβαηὰ ατε Κι ]οὰ (ν.. 5). ὙΠηα 

βεςοηά δοσουῃηΐ 5 Οἰθαυγ ἴΠε ΟΙάΕΥ; ψὰ ΤΔΥ ΡΟ Ρ5 βοῦς ἴο 
ἰτ: ν. 33. 520. δῖα. 88. 89», 40. δα. 6.41 ὍΤῊς χταϑὶ 5 ἰαῖθσ δπιρὶ βοδιίοη δηὰ 
δι 06} ]5ῃπχθηῖ. ὍΠα βἰγαίδρειῃ [85 ἃ βι  Κίῃρ τεβειῃθίαποα ἴο (Πδὶ 
επιρίογεά ὈΥ [οϑῆυα δραίηβὶ Αἱ (]οβ. 8.45, οἵ. Ἔβρεοίδιν [.ἀ. 2οἿ. 
ἢ 105. 8.5), θὰ 1ῃ6 ΡΠ γαβΘοΙοΩΎ ἰ5 τπτουρθουϊ ἀἰεγεπί, ΠΟΥ 
ἄο65 Οὐὖ ὨδΙταῖϊνα Ὀδαγ ἴῃ ϑἰδιρ οὗ ἃ σοργιὃ Πουθ]εῖβ ἱπ πε 
Ἰερθηάασυ ἢἰβίουυ ἅτε ποῖ ΠΟ θββα τ! ονϊἄθηςσς οὗἉ ᾿ΠτεγατῪ ἀερεηά- 

6π06. ΤΠοῖθ ἰβ5 ΠΟ γδββοὴ ΨὮΥ δ ἢ ἃ πΠι86, ἰῃ ΜΏΪΟΝ (ΠΕΙῸ ἰ5 

ποῖμίηρ νΕΤῪ οτρίηδὶ, πα οὶ να Ὀεεη ἰο]4, οτ, ἔογ [ῃδὶ πιαίζετυ, 
Ῥτγδοιβεά, τῆοσα ἴδῃ οὔςδ. 

4 (σῇ Οἰεσ. Ἐ ΟἹ, Μα!δθίπι᾽ 5 σοπηπι. ἐπ ἴσος. 

Φ Ὑτγάρεβ οἵ τεϊουοπίπρ πᾶν Ὀς αἰδοονετεὰ μογε δηὰ ἴπετε ἴῃ (ἢ 656 νϑῦβαϑ, σι Κ. 
ἴῃ νϑῖ, Ιῃ νι τῆς οτρίπαὶ πυπιθεγβα πᾶν ᾶνα Ὀεαη 5πιδι]εσ; Ὀαΐ [ἢ15 οαπηοί Ὀα 
οοηἤάεηι αἰττηεά. Ψν  πιυβὶ ποῖ [πᾶσ Ἔνεη [πε οἱάδτ πατταῖίνε Ὀγ οὖσ βἰδπάαγάβ 

οἵ Ὠἰϑίοτίςδὶ ργοθδθ ιν. ὁ Νε. 
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29. Ι5γδεὶ ραΐ πηδῃ ἴῃ διῃθυ5ἢ ἀραϊηϑὶ ΟἸθεδῃ δτουπά ἴῃς ἴοπη ; 

εἴ. ο 5 ἃς. ὙὍΠὲε νεῖβε 5θεῖη5 ἴο σοπῆε ἤἴοτὰ ἴῃς οἱά ϑἴοιγ, 
ΜΠΙΟἢ ΡγοῦΔΌΪΥ ργοσεεάεδά ἴο [6}}] μον ἴῃς Βεη)απηῖῖεβ ψεηΐ οὐἱ ἴο 
Βαῖ!]ε ἀραϊποὶ [ῃ6 βγδα! 165 (45 ἰῃ ν.ῖ- 5.5.) Θἢ ΜΒΙΟΉ ν Ὁ που] 
πδίυγα! ν ἔο ον. ὙὍΠΕ πεχὶ νεῖβεβ (ν. 53) ἀγε ἰὴ ἴῃς τηδίη ὉΥ ἴῃς 
Ἰδῖεγ δυΐδοσ. --- 30. Τῆς [β5γδε} 5 δάνδηςεα δραΐίηςξε ἴῃς Βοη)α- 
ταΐῖε5 οὐ 1ῃε [πϊγτὰ ἄδγ, δηά ἰογπιεά {μεῖς ᾿ἰης οἵ θαῖι]ε 85 {ΠΕ μδά 
ἄοπα οὐ ρῥγενίουβ οσοβϑίοῃβ. ---- 31. Τῆς Βεπ)απλῖο5 τηδσοῃοά ουὐἱ 
ἴο πιεεῖ ἴῃς δῃθπιγ, ἃηα Ὀαρᾶῃ ἴο τηᾶκα ἃ 5ἰδυρῃίεγ διηοηρ μετὰ 

85 Οἢ ἴῃε [ΟΥΠΊΕΙ ἀᾶγβ. Τγε νεῖβε ἰ5 ἰῃ βιδβίδπος ἀεηνοα ἔτοιῃ 

νιν, 716 τὐεγε ἀγατῦπ 907 γον τὰ: εἰν] ἴμε νογάϑβ βἰαπά ραᾶσ- 

ΘΠ ες δ] }γ ἴῃ ἴῃς βεηΐθηςα, ἴῃ ὮΟ5ε σγηΐαχ [ΠΕῪΥ ἃτγε ἠοῖ ἱποϊυάεὰ ; 

τῆς ἴοσπὶ οἵ ἴμε νοῦ ἰ5 4150 δῃηοτηδίουβ. Τῆς οἴδιβε 15 ἀουδῖ]655 ἃ 
δῖοββ Ὀοιτονεάὰ ἔτοπι 05. 8.5; οἴ Ὀείον, ν.33."-- Ομ 2λε γοαάς, 
πε 47 τυλίελ ροες μ 1ο βείλεί «πα ορς το Οϊόεαλ, ἐπ ἐὰε ει) 

ἴπεϑε τοδά 5 ᾶἃσὲ πηθηϊοηδά 4]50 ἰῃ ν-ἿΣ “, Τῆς ἀεβοπρίίοη μετα ἰ5 
ποῖ ἱπιε] Πρ ῖ 0 ]ε : ἴΠΈγα τννᾶ5 4 τοδα ἔτοπῃ Οἱθεδῃ ἴο Βειμεὶ, οη ψνῃϊο ἢ 

τῆς Δυῖηοῦ ΠΊΔΥ νΟΙΥ ν6}}] ἢᾶνε γερζγεβεηϊθαὰ ἴῃς ἢγβθὶ δῃσουηῖοῦ 

Ῥεῦνεεη ἴῃς Βεπη)δηλῖοβ, ἢο τιδτοῃεά ουὔἱ οἵ Οἰρεδῆ, ἀπά ἴῃς 
15γδε!ἴεβ, νῆΟ ψγεγε δἀνδηοσίηρ ἔγτοτη Βεῖπεὶ, ἃ5 ἰακίηρ ρἷδςε; δυΐ 

ψηΠδὶ 5}}4}} νγὲ πιᾶκε οἵ ἴῃς βεοοηὰ τοδά, Ἰεδάϊηρ ἴο αἰ θεδῃ Α 

παμθεῖσ οἵ ἰηϊεγργείεσβ πᾶνε [εἸῖ σοηβίσαϊπεα ἰο τερατὰ ἴῃς Οἰθεδὴ 
ΘΙ πιοδηῖ 85 ἃ αἀἰβεγεηῖ ρίασε ἴγουι (παὶ εἰβενῆογε παιηθὰ ἴῃ 

ἴΠε8ὲ ομαρίετβ, Οσιδεαὰ ἐπὶ 19 βε Οἰμοῖβ ἤᾶνε σοπ]εοτυτεα 

τῆαι σεῦα 5ῃουϊὰ Ὀε τεδά; οἴμεῖβ, σίϑεοῃ. Βαϊΐῖ ἰΐ ἴ5 ἀουδιίῃ! 

Ψ ΠΕΙΠΟΣ νὰ ἤᾶνε ἃ τρῆϊ ἴο ἐχρεοῖ οὗ [ἢ δυΐπου ἃ οἰθασ σοηςερ- 

τἴίοη οἵ ἴῃς τορορτάρῆγ ; εἴ. ἴπε Ἰαθουτεά εῇοτὶ ἴο 16}} υ5 ὙΏΕΙΕ 
ΘΠΠΟΝ ννᾶ5, 21.3.1} --- 82. Τῆς Βεπ)δηηε5 [πουρῆϊ ἴῃ τΠῈ ἘΠΘΤΩΥ 
ννὰ5 τουϊεα 45 ἴῃ [6 ἰογπλθσ Ὀαίτ]εβ ; Ὀυΐῖ ([Π6 15γδθ  ε5 ΤΕσΕ ΟὨ]Υ 

(εἰρηΐηρ ἢϊρμς ἴο ἄγαν ἴῇς ἀφίδηαθιβ ἀὐγᾶγ ἴτοηι ἴῃ 6 ἴον. [πῃ 

βυρδίδηος ἀεπνεά ἔτοιῃ ν. 35 Ὁ... ἴῃ ρῃγαβθοίορυ ραϊϊεγηεα δῇεσ 

705. 855,---38. 42) λέ νιεπ οὐ 7 εγαεὶ ἀγοσό γγονῖ ἐλιεῖν ῥίαεε απαὶ 
,ρνριεά ἤξριε οΓ ὀαής αἱ βααέίανια»] Βετῖπθδι ὑπάειβίδπαβ τῃδῖ 

πεν δραπάοηβα τπεὶγ ἢγϑι ἸΐηῈ δηά [6]}] Ῥδοκ ἴῃ ἐεἰρηβα ἀϊβογάθγ 
ἴο Βαδὶ-ἰάπηᾶσ, νἤεσγε {ΠῈῪ το-[οσπχεά, ΤῊΪ5 ἀρτεαθ ΝῈ}}] ἐπουΡἢ 

4Βς. ἐ Ρί5Ξς,, Ττεπιεὶ!., ΑΝ. ΚΝ.., ϑιυά., (455., Οτονε, αἱ. 

1 ΟΕ, αἷϑο Ὁι. ἱἱν χτδὺ ἃς, 
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σἰῖῃ τῃς τεαυϊγεπχεηῖβ οἵ ἴῃς 5ἰγαΐδψἝεπι, Ὀυϊ ἀο65 νἱοϊδεηςε ἴο ἴῃς 

δυϊῃμοτ᾽β ἰδηρσυᾶρε: σγοδέ ὕογι {λεῖ»γ ῥίαες σδπθοῖ τηθδῃ, γιαάς ἃ 

“ἰαπά ἀπά γοογηιεά {ἀεῖν ἄμε ΝΟΥ ἀο νὰ εβοᾶρε ἔτοτι ἴῃς 
αἀἰβπου τ {{, νὴ ϑίυάοτ, να ἰγεδῖ ἴῃ6 νϑγὺ 45 ρὶυρετίεςϊ ; [6 
Ι5γδε!ῖε5 λαά αόαπάρμεα τῃεὶγ ἢγβὶ ροβίτοη, ἄς. [τ πῆρ θὲ 
βϑυβρεοϊεά ἴπαῖ ἴῃε Παϊνθοιβε σάπια ἔτοπι ἴῃς οἱάθσ παγγαῖϊνα, ἰῃ 
τ οἢ ἰς νου] ἤᾶνε ἃ ρ45540 6 βεῆβε δηά σοηποχίοη δίϊεγ ν.3, θὰϊ 

ἴῇς οοηϑοίγαοσίίοη 5 50 παρ] ρεηΐ, οὶ ἴο δᾶν ὑπρταιητηδίίοδὶ, [ἢδὶ 
τηϊ5 σοη͵εοῦιτε 15 Πάτα Ϊγ ἴο Ὅ6 εηϊοτίαἰηεά. “ααξίανια ἰ5 οἴμετ- 
τῖδα ἀηκηόνη. Ασοοτζαϊηρ ἴο Εὐβεῦίυ5, [Πθγε νγᾶθ ἰῃ ἢ58 ἄδγβ ἃ 

ΒεΙἢ-ἸΠμδτλάσ ἴῃ ἴῃς ν]οϊηΥ οἵ αἰ θοδἢ. Τῆς πάᾶπια οἵ (ἢ6 ῥἷδος 
ννὰβ ρίνεη ἴἴ ὈΥ 115 βδογεα ρδὶπὶ ἴσεε, ΨῃΟἢ 5οπὶῈ βοῃοϊαβ ἤᾶνα 

Ῥτοροββά ἴο ἰάεηεν ἢ ὈΘθοΥδ ἢ 5. ράὶπι (45) ; ᾧ Ὀυϊ ἴῃς Ἰαἴίοτ, 

“Βεΐνψεοη Βδιηδῃ δηὰ Βείμο],᾽ 15 ἴοο γειηοίδ. ὃ -- 44] 26 α»εόωδλ 

27 2 γαεί γμωελεά γογίά ,γονε τς ῥέαεε, τυέεέ οΥ Οἰδεαλ]} 50 τῃε τεχὶ 

5 ἴο Ῥ6 δπηεπάβα ψῖτἢ [ῃ6 οἸάεϑβὲ νετβίοηβ ; οἵ. 105. 8.5 ,3.} 30, 

ΜΠ οΟἢ Πᾶ5 Ὀδεη {Γαηϑίαϊεα ἴῃ ἃ νϑηεῖν οἵ νγᾶγ8, 15 ὑῃ]ητ6} Πρ] 0] 6 

δηα ρῥ]αίηὶγ οοτταρῖ. “Ἡεαάστυς 9 Οἰδεαὰ (ΑΝ.) ἴο!]ον5 ζῦ ; 
Ἡααγελ-ρεόα (ἈΝ.) 4 15 πιοσοὶγ ἃ ἰτδηβοπρίίοη οἵ ἴῃς Ηδῦτεν 

ψογάβ. ὙΤΠῈ νετὺ γιολεα “ογλ 18 δὴ Ατατηδίβηι ; ἴῃ6 ψογά υδοὰ 
ἴογ τυέφέ ἰ5 ἰουηά ΟὨΪΥ ἴῃ σοτηραγαῖίνεῖν ἰαῖα ψυῖεγβ."" --- 34. Τῆς 

τθη ΠΟ ἢδα Ὀδδη ραΐ ἴῃ διηθυβῇ, ἴδη [πουβαηα γοιηρ ὙΨΑΓΓΙΟΙΒ 

ουϊ οἵ 4}} Ι5γδεὶ, ραϊηεα ἃ ροίηϊ ορροβίϊε Οἴθεδῃ. ζ δηά βοῖηδ 

τοδηυβοτγρῖβ οὗ 3η τεδὰ σον οΥ Οίδεαλ, ΤΥ Ὅσϊ 15 5 εἰἴ ποτ δῇ 

δοοϊάδηϊ, ΟΓ 8ῃ δἰϊειηρὶ ἴο γίνε τῆογε ἀθῆηϊΐεηεββ ἴο ἴῃΠ6 βοτηθνῃδὶ 

ναρὰς ἐχργεβδίοη ἴῃ ἴῃ6 ἴεχῖ. --- Τῆς Βαϑη)δγηϊῖθβ, γῆο ΕγῈ ΠΟ 
ΒοΙΥ εηραρεά νἢ της τηδίη ὈΟάγ οὗ [με Ιβ5γδε]ῖεβ, ἀϊὰ ποι 
Ρετοεῖνε ἴῃς αἰδαβίεσ ψῃϊο ἢ τνᾶβ ἱπιπηίπεηῖ; οἴ, ν. 705. 84. -- 
85. γαλευεὰ ἐἰγεαίεα δΒεργαριη 2 ΟὮγ. 12} 1412. --- ΤΏς Ιϑγδεὶ- 
ἴἴδς βἰδυρσῃίεγεα ἱνεηῖϊγ-ῆνε τπουβαπα οης ἢυπάγεα Βεη᾽ατλῖῖα5, 4}} 

ΨΔΙΤΊΟΙΒ. 1 ΤἼΘ 5ἰδίθπηθηϊ οἵ [ἢς ἰοΐδ] ἰο55 ῬΙΟΡΕΓΥ σοηοὶ 65 

τῆς δοσουηῖ οἵ ἴῃ Ὀαίι]ε, ἃ5 ἴῃ νι ῖ 5.6. οὐ, 252. [ο5. 85 ἄς. Οἡ 

4 7λεὶν ῥίαεε ταὶριὶ πιεδῃ ἴῃς ρίαος ννἤεσε ἴἢεν δὰ Ὀδεη ἐποδιηρεά (ν.19)͵ οὐ 

Ὑἤετε ἴΠεγ πδὰ Ὀδεη οοποεαίβα (705. 819), {00.53, λ38):. [Τ{3εε ἃρονε, Ὀ. 113, 
ᾧ ΖΦ υπάετοιαπάϑ Ὀγ Βαδὶ-ἰαπιᾶσ, } οτίςμο, ἐμάς εἰν οὔ ῥαΐνες (115 418), 
! Βε.; 5εὲ οτίϊ, ποῖς. “νη ΦΒΝ, 

5 γγε οδπηοῖ, ἱπεγείογε, δοοερὶ Βυ.᾽5 ορἰπίοῃ, ἱμαὶ ν.33Ὁ }5 ἀεγίνεά ἔγοπι ἴῃς οἱ δσ 

πδιταῖννε. 80 Ηουρδίκεδηι. 1 νι τλς Ρῃγαβεοϊορυ οἴ, ν.31. 35, 
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16 πυγηθδοῖβ, 566 δῦονε οὐ ν.}Ὁ. ---ὃθ5, “45.ΔἋ4Λ] 26 Βενγανιέίες σατῦ 
ἡλαΐ τῴεν τύεγε ὀεαζεη ἴῃς ἔδνν ῃυπάτοα 5βυγνίνοιβ. Τῆς νογὰβ 
τΏ8Κ6 ἃ ἰπἀϊοτουβ ἱπιργεϑϑίοη δῆσσ ν. 3, 

29. 053.] [με ρΙυτ, 705. 84 7ετ. 5112"; οὗ, Ὀ"2 ΝῸ 7, οἦ6 2 (τ. 2οῦ3, Τῆς 
ςοἸϊεσῖένε 5βίηψ. 2.ὋΝ δ τῖογε υϑυδὶ, --- ΠΡ 325 ὉΝ] τῇ, 705. 85 Ὑγο. --ϑθ. ὉΣ09 
Ὁ902] ν- δ! 1620 (ρ. 357).--- 31. ὍΡΣ 10. ἼὍΡ).] Ηρα; ἴδε ἀπαβοιπηϊαϊοὰ γε 
βυρρεβὶβ Αταμπιδὶς ἰηἤμεπος (Και, Θναπε, ἀ, Βεῤἑτεά- Αγανιδέξελενι, ὃ 42) 

ἴῃς δβυπάεϊίς μετ. 15 μαγα ϊγ βυβοεριῖθ]ς οὗ ἃ στατηπιδιίοδὶ ἐχρ απαίίοῃ, --- [Παὶ 
οὗ Βοογάδ (ὃ 524) ν»}}} ποῖ ρα88. [1{{πὲ ννογάβ ψψεγε οπ οἴπεν δοςουηῖβ 

ἴο δε ἀεεπιεὰ ρεπυίης, ἰὶ ψου]ὰ θεὲ Ὀεβὶ ἴο επιεπὰ, 1012») [05. 816 (ο(. 51. 
8.126 4); δὰϊ {ΠΕ τε οὈνίουβὶγ ργεπιδίαγε. --- ὑ).}] δὸπ Ἦϊρα.; : ο(. Ὀεῖονν νι 89, 
-τ 5] ν.δϑ. ἃ ῥτοϊεριίς ἤφυτε; 5πιϊϊε βἰαίῃ ταςπ, βπηῖτε ἴμεπὶ ἀεδά. --- ἢ Π}52 
ἢ Φ2] Οἱδεαλ ἐμ ἐὰε ΜΠεία' ἰ5α ποῖ ἴῃς ἱπϊεπεῖοπ οἵ ἴ8ε δοοεηῖβ, νεῖ ἢ τ ΜΕΥ 

ἴακε πΊΦ2 65 ἴῃ ςοπδίγυςτίοπ Ράγαὶ!εὶ ἴο ΓΥΡΟΌ2, ονε “δ γοααΐε.. .. ἐκ τὰς οβεπ 
“Μεία, ---- 8,2. τΥΦ 29] 705. 85: 5 (Ἴ9 9), οἵ, ν.39 θεῖον." “τ ορο»] Καὶ; ου ἢ 
5ες (5.30 ἃ 20, 2 ὁ; Κό,, ἱ. Ρ. 300 ἴ. --- 88. ὙΟΡΘ ἸῸΡ ὈΝΎΦΟ ΦῸΝ 550] ἴδῃς (0]}. 
βυδ)εοὶ ἰ5 σοηῃβίτυοα ἢγβὲ ψἢ ἃ Ρΐαγαὶ δπὰ ἴμεη ΠὮ ἃ βἰησυΐατ, νι ἢ 15 

φετίδίην ποῖ εἰεραπῖ, Βς.᾽5 ἰγαηβίδιίοη, ἐλεν αγοτέ, εαολ Μονε ἀὲς ῥίαεε, ἴ5 

ποῖ δάπι 85:0 ]ε. --- π2} ἴῃς νὉ. ἴῃ ΟἽΤ. ον οὗ τῆς Ὀυγβέίηρς ἔογτῖ οὗἩἨἁ ναῖε 
(Ες. 323 Ἰοὺ 488 4033); νη} ΜΙ. 4109 15 νεσῪ χιεβιϊοηδθ ες); οἴ. {πε π. Ρτ. 1) 

1: Κ. 18. [Ιὰ ΖΦ, οὐ ἴδε οἵδε μαπάὰ, ἴπε Αρμεὶ οἵ τ }β νεγῦ ἰ5 ἃ νεῖ 

ςομηοῦ ψογὰ ἴογ, " δἰϊδοϊ, πηᾶκε νψασ ὑροη, οἴϊεηεβϑὲ ἴθ ρῆγαϑε ΝΡ πὶν, Ὀυῖ 

αἶδο νἱμουϊ Ν2 50, ἐψ. Πὲ. 2010 705. 235 70. Δ. ὁ, ἃς. -- 3. πλθο:} ΘΆΡΥΒΩΜῸ 
5 ἀπὸ δυσμῶν τῆς Ταβαα, ἱ.6. 53. 2 ΥΟΌ; 50 αἷδο Ὦ, σό οεεάενίαίἑ ὠγδὲς 
αν (Β Μαρααγαβε, Νὶ οοὐὰ. Μᾳαρα [τῇ:] Γαβαα. 86 84») ἰπ ἴμε ἢγβὶ 

νογὰ προ, “οῶνε,᾽ τεπάετίησ, ον ἐὴε ἐστε τυλίολ ἐς ἐπ Οἰδεαλ, Ὦ πϑϑο 

ΝΡ), ΡΓΟΡΔΟΙΥ ςοπηςοίίηρ νἢ ἴῃς τοοῖ Δ, “Ῥατα, ἴγθεὶεββ βίγεϊς ἢ οὗ οουῃ- 

{γ᾽ (ποῖ τμε πιοβὲ εἰϊσίθ]ε ρίασες ἔοσ ἂῃ ἀπιρυβῃ ! 5), οἱ. α.; ΚΙ., οοπιρατίη 
15. 197 (Γγ.7), 8 Ρ5. 3786, {Π1πΚ9 ἴ[ῃε ψνογὰ πιὰὺ βρη ν ἃ ρἷαος οονετεὰ ἢ 

νετάυτεα. ---84. π’3)Ὁ Ἴ2)2] πυπιετου5 οοάά. οἵ Ἦ (Κεπη., με Ἐοββί) 321)0ν 
ννὨΙοἢ ἰΒ ἰουπὰ ἴῃ ἴῃς τηατρίη οὗ ἴπε Βοπιδεῦρ ΒίΌ]ε5 οὗ 1518, δ᾽; το Ἡουβῖ- 

ξϑηὶ νουὰ επιεπὰ. Εοσ Ὁ Ἴ2 οἵ. Πὲ. 2866 δηὰ, ἱπ δηοῖμεσ βεπβς, Ρσγον. 147. 

-πτπρ ὈΠῸΣ ΤΣ) 5] νι; ἴθ ἀερεπάεπος οὗ ν.8' οἡ ν."} 15 ἀρραζεηὶ 'π ἴδε 
ἀπυβι] σοπιρ᾽ πιο πίδιν Ρρτεροβίξίοι; ς, }ετ. οι Κ' 6 (Ὁ). 

3θ0-44. ΑποΐδοΣ δοοουπΐ οὗἨ [86 ὈΔΙΕΘ. --- ΤῊ6 νεῖβθβ οοηϊδίη, 
ποῖ [6 564}6] ἴο ἴῃ6 ἀεβογριίοη οἵ ἴῃ Ὀδίι]ε ἴῃ ν.ϑ 5, θυϊ ἃ 

ςοπιρίεῖς ράᾶγα] οὶ ἴο 1τ.} Α5 [ὯΓ 85 ν. 3" [Π]5 παγγαῖίνα ἀρρθᾶγβ ἴο 

6 ἰπίδοϊ, δηὰ Ῥεαῖβ δνθσν τπδτκ οἵ Ὀείηρς ἀεγίνεά ἴτοπὶ ἃ τηυςῇ 

4 Ου ὃ δείοτε ργεροβί(ίοπβ 5κεὲ 9228. :. υ., Νοῖε. 

2 ΨῸ ἴῃ ῥργοβε οῃἱγ ἱπ (ἢγ. (ϑιι.). 186. 
ᾧ Αοοοτάϊηρς ἴο ἴπ6 [εν 15 ἱπιογρτγειδιίοῃ. 
Ι ὅεε τῆς ἱηφεπίουδ δειβοίαὶ ςοππαχίοπ ἰῃ Ἐ,. 
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οἷάεν δηὰ Ὀεϊίεσ βϑουσος ἴῃδη ν. ἢ, Ιη ἡ ἢαϊ (Ο]]ον5 ν. 5 τὲ ἸΏΔΥ 
ῬΙΟΡΔΌΪΥ ἀϑοσίδε ἴο ἴῃ6 βάτηθ βούῦγος, νι κι ; [ἢ ταδὶ ἄρρεᾶζβ ἴο 
Ῥε επίγαϊγ ἴῃς ψοσκ οἵ ἃ ἰδῖθγ μδηῃά. -- - 860, 726 μιεη 97 715 γαο 
ξαυε ργομνα 19 βεηγανεῖη, ,ογ ἐὰεν γεἠε οπ ἔῃ ανιόωσά τολίελ 

μἔᾶεν λα ἰαἰά αραΐηεί Οσίδεαλ] ν.3, ν Ὠϊ ἢ Ὀεϊοηρβ ἴο [ἢ ϊΪ8 βοιισοα, 

τπαυβὲ ἤᾶνε Ὀεεη (οἰϊοννεὰ ὈΥ 8η δοοουηὶ οἵ ἴῃς Ὀερίηηϊηρ οἵ ἴῃς 
δηραρετηεηῖ, Μῃϊοἢ Πᾶ5 ὈΘεη ϑυρειθεάβα ὉΥ ν. δ, οὐ Βυτίεὰ ἴῃ 
ἴῆοβε νϑῖβεβ." --- 87. “μά τὴ. αν»ιόμολ »ιαάφ ἀκρίς ἀπά γωρλεάῖ 
μῤοῃ Οϊδεαλ, μά τὰς αγιόμδη »ιουεαὶ οἱ, ανπα σ»ποίς αἠΐ ἐὰέ οἷν 
τοὐλομ’ φμαγίγ} ἴῃς ταρεϊἴοῃ, τοροῖμεσ ἢ ἃ σἤδηρε ἴῃ δα 
δτατηγηδίϊοαὶ σοηῃδίπιοτίοη, τλᾶκα ἰξ ῥγόῦδ]α τηδῖ (ἢ. Ξεσοπα ἢ δ]- 
γΕΙβ6 ἰ5 ἃ ρ[ο55. ---38. 7Δε δἔνιε λαΐ ὄξει ἀσγέε μῤορ ὁγ {ἠέ 
γπόη οΓ 7ςγαε τοί τάς ῥαγίν ἱπ ανιδωολ, 707, ἠάδρνι ἰο σομπαᾶῖ μ 

τε εἴρια φ«»ποζες ἥγορι 16 εἰξν, 39. απα ἡπαἹ! 116 νιόη 97 7»γαφὶ 

σἀομἐ ἐμγη αόοιί ἐμ ἑὰς δαζί6 7] ἴμαῖ ἀροη [ἢ 15 βίρηῃδὶ ἴῃς 15:46]- 

ἰῖε5, νῆο ψεγα σεϊγεδϊίηρ ἴῃ ἐεϊσηεα αἀἰδοοτηβίυγε, 5Βῃου]α τὰγῃ ὕροη 

1Π εν ρυτβύετβ ; οἴ. ἴῃε ἀεδοτγριίοη οὗ [6 ἐχεουμίοη οἵ [ἢ 5 βιγαῖα- 

ἔετα ἴῃ να, ΤῊΪθ 185 ἴῃ 6 ΟἿΪΥ σοηδίπιοςίοη ἢ ἢ πλακαβ ν ἢ 
το]εγα]α ἴῃ ἴῃς σοηΐϊεχὶ, [15 νϑγῸ 15 ζθηθγαν ἰγδηβαῖθα ἃ5 Δῃ 

Βιἰϑβιοτίοδὶ ἴθηβθ, 44] “δε ριϑῆ 97 75 γα! ἡμγηε δον, Μ Ὠϊοἢ Ἰοᾶνο5 

νϑ νους ΔῊ ΡΓΟΡΕΥ σοποϊυδίοῃ ; δηκοὶραῖεβ ν.", ψῇεγε (ἢ 5 
τηονοπιθης 8 Ὠδιταϊεαὰ ἰὴ ἄυπε ογάδγ; δηὰ ἴἢιιβ σοηβίγαϊ 5 {86 

ἱῃιογργείειβ ἴοὸ ἴδκα ἴῃ6 νεγὺ “μγγὲ ἴῃ ν.3 ἴῃ [ῃε ορροϑβίϊε βόῆβα 

ἔτοῖὰ ἰῃδὶ νης ἰὰ μᾶ5 ἴῃ ν.", ᾧ ΟΥ̓ ἴο ἱγεδῖ ν. 95. 0. ἃς ἃ ραγεηιῃεβὶβ 

ἴῃ ἴῃε ρῥ]υρετίεςϊ, δοεν βεργανιμ ἀαα ὀέρμη ἰο ζιδί, ὃ ε., ὃ ---- ι ἴῃ ἃ 

νοτγά, ἴἤτον5 ἴῃ 6 ψνῆ01]6 σοηϊοχί ἰηῖο σοηξαβίοῃ, --- ΤῊΣ ΒΕη)ΑΠλ  65 
Ῥερσδη ΚΙ] ηρς [ῃς [5γαε] 165, δηα 5] 6νν βούὴς ΤΠ] Γ ΠΊΘΏ. --- 30» “λὲν 
μιοερὴϊ, Τὴξν αγε εογιῤίείεέν ὀεαίση ὀφίογε μος, ας ἐπ λς 2ογριδῦ 

δαί] εἴ. νιδ. 5. Βυάάε {πίηκ5 τπαὶ νι ϑ 15. δὴ ἰηϊεγροϊδιίοῃ 
ἀετίνεα ἔτοπι ν.3..} Ιϊ 5εαπὴβ ἴο τῇς, οἡ ἴμε σοηίτατγ, ἴῃδι ν.335, ἂἱ 
Ιεδϑῖ, ἰδ ἱῃἰβρεηβαῦὶε ἤεγε, δηὰ ἰῃαῖ ν. δ ἰβ οορίεὰ ἔτοπῃ ἰξ ; Ὀαϊ 

[δε ΡὨγαβθοϊορυ δᾶ5 εἰ ποῦ Ὀδθη ταϊουσῃεα ὉγΥ ἀψιε δυΐδογ οἵ ἴῃς 

δαάϊτίοηδ, οὐ οοῃίοσγμημεά ἴο ν.δ' ὉΥ ἃ βογῖθε. “Γς ἰαϑῖ ψογάβ, ὧς ἐπ 

“ᾳε ,ρογηιθρ ῥα ίσ, ατὲ Ῥυο Δ ΌΪΥ ποῖ οτἱ ρίηδ!. --- 40. ΤῊς τα 5ἰβηδὶ 

4 ες ἀῦους οἡ ν. δ, 
115 πο ΟσΘΑΙΥ ἴο ἀερατὶ ἔτοπὶ ἴῃς υδιδὶ πιεαηπίπρ οὗ ὝΟ δπὰ τοπάεσσ, “46 

ἀργεενεεπί (Βε., 4].). Ζ ΚΙ. αἹ. πιὰ. 
ἑὑ ΕΝ πε, ἃ]. Ἐ, πιαῖος ν.δϑ ἃ ραγεπίδεϑίβ. Ι Κέολι, μ. ϑάρε., Ὁ. 152. 
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Ῥερᾶῃ ἴο σίβε ἔτοτῃ ἴπ6 οἱἷζγ, δπὰ ψῆθη ἴῃς ΒεπἼδιηῖε5 ἰοοκεά 
Ὀεμηα {μεπὶ, ἴῃς ἀσώεαμοσέ 97 “λε εἰΐν νγὰ5 τὶϑίῃρ ἴο ἤβάνβῃ; οἵ. 

705. 85, δηά ἴογ ἴῃε ρῆγαβε, Ὀϊ. 1371 --- 41. Ασςοοτάϊηρ ἴο {Π6 

Ρτεοοποοτίεα ρίδη (ν. 33 3), τὴς Ι5γδϑ  ε5. ἰυγηθα ἀροη {ΠΕὶγ ἴοΘ5, 
ΜὮΟ γγεγε ἰἤγοννῃ ἰηἴο ἃ ῥ8ῃ]ς, ἴῸΓ [ΠΥ 5αν ἴῃς ἀἰδαβίοσ ψηϊοἢ Πδὰ 

ονεσίακεη {πεπὶ; οἴ. νιδ, ---42, ὙΠΕΥ τυτηεά ἴο τεῖγεδι ἴῃ ἴῃς 
ἀϊτεσίοη οἵ ἴῃς ν]]άσγηδϑθ, παγὰ ρυβῃεα Ὀγ ἴῃς Ιϑγϑδὶϊῖθ5. [{. 

“76 βρλδηρ εἰμηρ 1Ἰσ ἑάεηι. Τῆε νι ]άεγηεβθα ἰὰγῪ ἴο ἴῃε δαϑὶ οἵ 
Οἰθεδῃ, τπῃ6 βἴεερ υπουϊεναϊεα ἢ1}}-51465 δηὰ γανίηθβ ἴῃ νης ἢ τς 

ΗἰρἢΙαμά5. οὗ Ἐρηγαίτη Ὀγεὰκ ἄονῃ ἴο ἴπε Τογάδη νδίϊεγ ; 566 
θεῖον οἡ ν.“. --- Τῆς τεϑὶ οἵ ἴῃ νεῖβε 5 Οῦβουγε, δηὰ 85 ρίνεη 

ΤΙἰϑὲ ἴο ἃ ργδαῖ νδῃεῖγ οἵ ἀἴνετβε ἐχρ᾽δηδίίοηβ. Α [᾿ἴογαὶ ἰγαηϑὶα- 

τἴοη ἰ5: “Απὰ ἴῃοβε ψῆο Ψεσα (οὐ σδπ16) ἔτοπὶ ἴῃς οἰτἰε5. ΈΓα 
ἀεβιίσογίης δἰπὶ (Βεοηδπλ]η} ἴῃ τ 6 πιϊἀϑι οὗὨ ᾿ξ (οΥ Πἰη1)." Τα Ἰαϑὶ 

Ῥιοποῦῃ 56ΈτῺ5 ἴο γεΐεσ ἴο γἀε ταν (ἴο ἴῃ ν] ἀεγη 655) ἴῃ ἴῃς ἢγβί 

οἰδιδβε : [ῃ6 ρεορὶε οἵ ἴῃς ἴονῃβ δἱοηρ ἴδε Ἰἰης οἵ τῃεὶγ ἤϊρῃςϊ [ε}]} 

ὕροη πεῖ δηά 5ἰδυρῃίετεά (ῃς (υρὶτἶῖνεβ οἡ ἴπε ψᾶγ." ΤΗΪδ 

ἱπίεγρτείδιίοη, ἡ Ώ]Οἢ 15 [86 ΟἿ] οἠς {παῖ ἴῃ6 νοσὰβ ἄρρθᾶγ ἴο 

δάτηϊϊ, Ἰαθουγβ ὑπάοσγ ρτεαὶ αἰ βῆ υ 65 ἤθη γῈ ΓΥ ἴο Παττηοηΐζα ἰΐ 

Ψ ἢ ἴῃς τεργοδθηϊδίίοῃ οἵ ἴῃς τεϑῖ οἵ (ῃΠ6 σμαρίεσ. Τῆε ἴονῃβ 
ὈῬεΐνψεθη Οἰθεδῇ δηὰ ἴῃς ν ]ἀθγη685 ψγοτε 4]}, ἰῃ ἴῃ 6 {ἰπη65 τεβϑρεοῖ- 

ἱὴρ νηοῦ γα πᾶνε τῆογα ἀδβηϊϊε ἱηίοτγπι)αίίοη, Βεη)αγηϊϊα ; ὃυϊ 
ενθη ἰΓ νὰ αβϑβϑυπηα ἴΠπαὶ αἱ (15 δαυγ τἰπ|ὲ {ΠΕ ψνετε ἱπῃαδίϊεά ὈγῪ 

ἘΡὨ ταὶ πη ϊε5, 1τ ἰ5 ἴοὸ Ὀ6 βυρροβεα ἰμαῖ ἴῃ6 πιβὴ οἵ ἴμε56 ἴοννῃβ 

ψ6ΓΕ ἰη ἴῃς Ι5γαθ] τα ἀτηγ. Τῆς δαϊίσνοσβα, ἢ ν. 5, 15 απάουθι- 

οαϊγ δὴ δάάϊιίοη Ὁγ (με ἰδῖθσ νυ τῖεῦ; δηά ἴῃ 411} ρσοῦδὈ γ Π6 
τηθδηΐ ἴο 540 ἰμαῖ ἴῃς αἰνβίοη νῆϊς ἢ Πδα ἴἀκθὴ ΟἸ θῇ πον ἰβϑυεά 

ἔτοτῃ ἴῃς ἴον δηά ἰηϊεγοερίεα τς τεϊγεαϊίπς Βεη)αγηϊῖεβ, ᾧ νἢῸ 

Ψ ΘΓ ἰἢ5 σαιρῆς Ὀεΐψεεη ἵνοὸ Ὀοάϊεβ οὗ {πε ἐῆεηυ, υ5ῖ 45 ἴῃς 

πιθη οὗ Αἱ ψεγε ἴῃ [ο5. 853, ψῃϊο ἢ ράβϑᾶρε 566 πὶ5 ἴὸ δᾶνε βυρρεϑίεα 

ΟὟΥΓ νοῖβεβ. [{ τῃϊ5 σοηϊεοίαταε Ὅς σοττγεοῖ, ν. Ὁ Οὐ ρίηΑ}}Υ τη : 

Απὰ τδοβὲ ἔτοπι ἴῃ οἰ ἡγεγε βἰδυρῃτετγίηρ {Ππεπὶ (1Π6 Βεη)απιῖτε5) 
ἰη ἴῃς πιάβῖ, ἦ.ς. θεῦνεθη τῃεπὶ δηὰ ἴπε πιαὶη ὈΟΑγ οὗ τῃ6 Ι5γδ6]- 

ἰῖο5. Ὑῆὲ ῥἷυγαὶ, φῶς οὐἰπδδσ, ΤΥ ἤᾶνε δγίβεῃ ὉΥ δοοϊάἀδηΐ, ΟΓ 

4 90 5 Ὀδίαπεα}}ν ΟἸετ,, Βε., αβ5. (νἢ αἰ θέγεπιὶ ἐχραπαίίοηβ οὗ ἴπθ6 ργοπουῃ ; 
οὔ Ὡΐοἢ ροΐπί οἴ, αἰσο Βδ., Κὶ.). Εογ ἃ νεῖγ ἱπρεπίουπ Ὀαϊ ἱπιροπβί]6 Ἔεχρίδπδίίουι 

οἵ τῃ|5 ἀπά τῆς [οἸ]ονν ἰηνᾷ νεῖβε, 5εςὲ ϑίυα, Τ ϑοῆπι. 

80 Κ,, οἱ. ξ΄. 
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τῇσουρῃ [6 ΡΤΟΡΘΠΒΙ οἵ 5οῦῖθδεβ ἴο Ἔχαρροτγδίίοη." --- 48. ΕτΟπῚ 
τῃῆ6 54π|6 μαηά 85 ν."Ὁ, Τῆς ἰεχῖ ἰβ σοσπιρῖ, ργοραθὶν ἴῃ οοη- 

βεαυδῆσα οὗ ϑυσοαδϑῖνε ρ[ο05565. --- 7Ψ6») ἐπείγει βεηγανείμ] ςἴ. 
ΡΞ. 2212, Τῆς οἰάεβὶ ατεεῖκ ἱγαηϑίδίουβ γεδα, “εν εμέ βεηγαγιΐμ 
“Ὁ 2ίδεές, πιὰ τἢ 5 8 ργορ ον με οτὶρίηδὶ ἰεχῖ ; 566 Ἵπῖ. ποῖδ. --- 

ΤΒεῖε [ο] ον ὑνοὸ οἷδυδε5 ΠΟΘ6 ῥταπιλγηαῖίοδὶ 5ἰγασίυσε βαρ 
16 πὶ 845 ρίοββεδβι ὙὴῈ νοῦ ἰὴ ἴῃ6 ἢτβι ὁσουτθ ΠΟ ΏΘΓΟ εἶδα ἴῃ 
τλε ΟἽ. οἵ ἰαῖεσ Ηβθῦγεν, δῃά [ῃ6 ψῇοἱς οἶδιιϑε ἰδ ηοΐῖ ἱπῃργο Δ ὈΪῪ 
ἃ οοιτυρὶ νατίδηϊ οὗ ἴῃς (ΟἸονίηρ γογάβ ; 566 οὐ. ῃοΐδ. --- ΤῊΣ 

Ἰαϑῖ οἰδυβε οὗ ἴῃς νεῖβε, ας 34, ας α οίμέ οῤῥοσίίε Οίδεαλ ορ 2ὁ6 
ἐαςί, ταυβὲ 6 σοηηεοῖϊεα νι τῃς ἤτβι νετὺ (μἐἀεν ἐμέ δβεηγανιῖρ το 
216ε65}, ἀιλὰ τοᾶτκβ [ἢ ς ̓ἰπλἱς οὗ τ[ῃ6 ρυγβαῖο δηὰ 5ἰδυρῃϊεῦ ; Ὀὰϊ ἴῃ 6 

εχ οδηποῖ ὃς βϑουπά. Τῆς [5γαθ] 165 σοτίδίη!ὶν αἰά ποῖ ἀεϑὶϑὶ 

ἴτουῃ 86 Ῥυγϑαΐϊξ ἴῃ ἴῃς ἱτητηεάϊαῖα νἱοἰηἰγ οὗ Οἱ εδῃ, ἴμαὶ 15, δἱ 

1ῃ6 νεῖῪ 5ἰατῖ. [Ἃ}ἡ νὶεν οὗ ἴῃς ἰτεχυεηῖ σοηίυδίοη οἵ [ἢ ἵνο 
ΠδΙΏ65, ᾿ξ ΠΊΑΥ Ὀε σοη͵δοϊυγεα ἴΠαΐ [ΠΕ δυΐμποτ ψτοῖς σεόα,, δηά [ 

Εἰπηπιοη (ν.". 5) θὲ σίρθγ ἸΙἀδηππεα ἢ Βδτηγηδη, ἴῃς ἐπε άδ- 
τίοῃ τϑοεῖνθβ σοηβι ἀθγαῦ θα βαρροτὶ ἔτοπὶ ἴ[ἢ6 τορορταρῆγ. Οερα 

(ώεβϑα" 1165 ἴῃ ἴῃς ᾿ἰης οἵ Ηϊρῃϊ ἔγοπὶ ΟἸρθδἢ (ΤΕΙ] εἰ- ἘῸ]) τονατγὰ 
Ἀδπηήσῃ, δηὰ [πε ρτεαὶ ΥΥ̓ΔαΥ 65- ϑυνείηῖς, νι [15 αἰ σας ρ45- 
βᾶρε δείνεεπ ερα' ἀπά Μακῃπιᾷβ, νγου]ὰ παῖυγα!!ν ομθοκ τῃ6 
Ρυγβυι. --- 44, ΤῊε 1055 οἵ Βεη͵ατηΐῃ νγὰ5 εἰρῃίεθη [πουβαηὰ πλεῃ, 
4}1 να]δηῖ γε. Τῆε Ἰαϑὶ οἰδυιβα Ὀθίγαγϑ ἰϊ5 ἰαῖϊα ἀδΐθ ὈΥῪ ἰἴ8 στδῃι- 

τηϑίϊοαὶ ἔοση ; Ὀὰΐϊ ν. "ἢ βεεῖηβ ἴο ὃε ἀεγνεα ἔτοτῃ ἴῃς οἷά 5ίοτγ. 

115 ΡὨγσαβθοίορυ ἰ5 ἀϊεγεηῖ ἔτοτα ἴμαὶ οὐἩ ἴῃς ἰδῖεγ τεσ ἴῃ ν. 3" 35. 55. 
δηὰ [86 πυμθοσ οὔ ἴῃς 5]4ίη ἰβ ποῖ ἴῃς ϑᾶπηθ. ψίεῖβε “, ψῃϊοῃ δα άς 

ἴο ἴῃς πυμθοσ ἤτοι ἔνε τπουβαηά δηὰ ἤδη ἔἴνο ᾿πουβαηά, [ἢ.5 

Ὀπηρίηρς ἴΠ6 ἰοῖδ] ἃρ ἴο ᾿νεηίγ-ῆνε τπουδαηά, 45 ἰῃ ν.ὅδ, ἢ45 ἴῃς 
ΔΡΡθάσαηος οὗ ἃ δαττηοηϊϑτὶς γι ῆςα, δηὰ ἰδ τη υοἢ τλογα ὨδίυΓΑΙΥ 

ἐχρίδἰηβά [{ τῆς εἰσῃίεεη τπουβαηά οὗ ν." Ὀεϊοηρεὰ το ἵδμε οτὶρίῃαὶ 

ἀδίδ. 

36. 32.ν ὃν ἹΠ03] 7 ετ. γ' Ρ5. 45 317; τότε [γεαυθη! σοπβίγα δα ννἱ τ 3. --- 
97. νὴ} “ ἀΐγεοϊ οαυβαῖῖνς ΗἸΡΏΙ, Κδ., '., Ρ. 5ο7. ΓΙ. Καὶ 15. 8᾽-5; Ηἰρῃ. 
15. 5,9 (2815 15 ἀουδι{α}). -τ ῦν ΟΦ 0.}] οἦδ' Κ' (5}). τ 2νπὶ Ἴ: 8} 45 (Ὁ. 118). --α 

2 »05] τολέλοιί φιαγίοῦ, 8εῈ οὐ 135. --- 838, 3] β8οπιε οὐἠά, (1)ὲ Ἐοβ581) 

2; 80 (ὅΑΡΒ.Ὸ αὶ (μάχαιρα, οἴ. αἶϑο ξ); ρῥτοῦδοϊν τῆς μάχης (ΒΝ) 85 ἴδε 
βϑῖης οτἱρίη : ΥῊ ομχὶς ἴῃς ψοτγά, 88 ἀο Ἐ, 3. 2.5 Ψψου]ὰ θὲ ἱπιν. ΗἿΡΆ. οὗ π25; 

5. 866 οτἶϊ, ποῖς. ἐ 856ς οἡ υ.ἕ"ἤ, 
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ἴο ςοῃβίγας [5 ν τ τὰς ἐοἸ]ονίπς ἱπί, ἰὰ ψου]ὰ Ὅς πδοοββαυν ἴο βιτίκε ουἱ ἴδ ς 
βυβῆχ οἵ Ὀγὴο»η (ϑιυά.); γῦγαῦ 2 πη, 11 περομ έν [ο «ονια « (οἴ. τ 5. 113 ἃς.), 
ταὶς ρεγπαρβ Ὀὲ υπάετβίοοα, “ερρα᾽ τ α φγεαί ἀεαὶ οΥΓ :»ποῦφ, 80 Φ, Βα., 

Μαΐδῦ., 5. δπι., (Ἰεγ., ᾿Η ΜΊςΝ., Κε. 29, δῖυά, 15. --- (ᾳββεὶ ἀείεπάϑβ ἴῃς ἴεχὶ ὈΥ 
ἴδς ἀπδιορυ οἵ "522 Ἴ3π ῬΒ, 514 (Ωεγξ 2.5), θὰϊ ἴῃς οσοπείγυσίίοι ἴπετε 5 

ἀϊθετεηι. Αραγὶ ἔτοτὶ 186 ξταταπιαῖίοδὶ αἰ βηουλγ, τὰς ἱπιγοἀαοιίοη οἵ τη ϊ5 ἴταν. 

ἴῃ ἴῃς πιϊάβὲ οἵ ἴπε παγγδίίοη ἰ5 ίσἢΪν ὑππαῖυγαὶ. ΗΠ ὶρ οα Ρβ. κ1' ρῖνεβ ἴο 

2 Βεγε ἴῃε (Ατδῦ]ς) βεηβε " δίρῃτ᾽; 5ο Εν., ΟΥ̓Δ ᾿ἴ. Ρ. 498 η. Βυῖ ΕὐιρΆ} ἰ5 

85 υῃ50 18 0]ς 85 διυογα" [ἃ ἰ5 ργοῦαῦὶε τἴμαὶ 2. 8 δῇ δοοϊἀεηῖαδὶ πηυϊ]αϊεὰ 

τερει τίου οὗ 3ν τ; 5 21Π ἃ οοτγεοϊίΐοῃ τηεαπὶ ἴο ππᾶκε αἱ ἰεδϑὶ (ἢ νοτὰ ἱπίς}}}- 

Εἰθ]ε. -- 1555 ΓΝΦῸ] Βὰ. επιεηάβ, ἸΦῷ; δυῖ ἱξ τς νεῖβε ἰβ οσοπβίγυεὰ 851 

ΡΙόοροβε, ἴπ15 8 ποῖ πεσ}ββδῖυ. --- 39. “κἼϑ' ΤῸΝ Ἴ05.] ἴῃς δηϊϊε νοῦ οοπ- 
τἴπυεβ {86 ἱηβηϊίνε σοπβίγαςτίοι ἴῃ ν.38; οἵ, ( σἤδηρο οἵ 5υθ)εοῖ, ἃ5 ἢεσε) 

Οεη. 1836 Εχ, 3315.2 5. 1.328, Ὀτδ, 8 118. ΤΉςϑε ἐχαπιρὶεβ 5πηον ἴπαὶ νγε 5βουϊά 
εὐπεῃὰ Ἴ05), σοῃβεο. ρετί. Ὅς ἱπιρετί. οοῆβες. 8 ἀπε ἴο πιϊβίπιεγργείϊδιίοι 
ἀπάογ ἴδε ἰπῆυεπος οἵ ν. 418. ΤῊΪ 9 οοπηρεϊ]εὰ ἴδε ἰπϊεγργεῖευβ ἴο ἴᾶ κα Ἴ0) Βεσε 
ἰπ ἴῃς βεῆβε, ἡμγηδα ἐλεὶγ δαεξς, ἴῃ νι ἴῃ τῆς βεῆβε, ἐμγρηαὶ (λεῖγ γαεές, ἐρ- 

“)ονεαὶ (ΚΙ., 34}. τπαν.).. τ Ὁ π ΓΊ555] ἴῃς Ὀλπ πὶ ῥοῦ. σαπιε ἔτοτῃ ν.31; ἴῃ οἱά 
Ρῖοβς ἡ βῃουϊὰ πᾶνε βἰπιρΡῚῪ ὈΚΎΦ᾽2 Γλσπῦ, -τ- η.}}] ἱπί, αὐ. Νίρῃ. Ὀείοτε ἃ 
Ῥετγί.; 8εὲ ου 1135, Ρ, 297 ἴ. --- ΡΝ ΠΌΓ 9] Οεβ5.26 δὶ 118, 6 ὁ. --- 40. 1.2} 
ν 8 7ετ, 61; οἵ, παδῈ 15, 3057, απὰ ΜΗ. πινῆσε, πκος, [μενγ, ΔΙΑ ΗΜ 6. ἢ. Ρ. 266, 
4ἢτα βίβῃαὶ, ἰοσοὴ ᾿; ἴῃε σοπδίτυςτίοη πὰ υ8ὲ οἵἉ ψ»ϊοἢ ἰα ἀεβογὶ θεὰ ἴῃ 272. Δοσά 

λα-λαπαή, 22ῦὉ, ΟΘΒΓ.Μ αἰ. γνε}} πυρσός; 1 οἴ. Ηἀϊ, νἱ!. 182. --- δ» Ὅ.} ἐχρίδῃ- 
Δίου ἀρροβιτίοπ ἴο ΓΗΦΌΠ, --τ Ὑ}η 5552] Ὀκ. 1317 (ἴπε οἰἵγ ψ δὶς βεάμςεβ ἴο 
ἀΡοΒβίαβυ ἷἰβ ἴὸ Ὀς Ὀυγπεὰ πυλν 5552); οἷ. 1 5. 79 5. 5131, απὰ 555 ἱπ ῬΒοςηὶ- 
οἶδῃ (5. ἴ. τόςς. δ.1.9.11. 1675). ζ --- 41. 05] ἴυγπδὰ οπ {πεῖν ρυγβιεῖβ, [05. 820, 

πτ23}] τονε ἐπ εορεείεγ παέίον, ἀΐσπιαν, Ἔχ. 151δ1 5, 2851 2 5. 4 7ετ. 5152, 
-- 42. ὉΥ2 Υν ὈΠΦῸ ΟΡ ΠῸ ἼΦΝΝ] ]εγοπιθ, ἢ βουπὰ Ἔχερεῖϊοαὶ ἰαςῖ, 

Εἶνεβ νγ»αῖ [86 οοπίεχι τεαυῖτεβ: «ἐα οὐ ἀὲ φμὶ ὠγόενι ἐμεζεμ αν απ, ογΩ,Ώ776- 
γε εἰς. ΟΜ οἱ ἐν τῇ πόλει (ἀπὸ τῆς πόλεω:). ζ αἷϑ8ο υπάετβίδπαβ ἴΒς 

αἀἰϊνί βίου νν ἰσἢ μαὰ Ὀδεη ρῥ᾽ασεὰ ἴῃ διηθυβῃ; 50 Βᾶ., Κί. Νὸ εχρἰδπαϊϊου οὗ 

ἴδε τεχὶ 15 ροββίθ!ε; νγὰ τουδὶ εἸβεη: ἼΝ3 ἸΓῚΝ ὈΓΠΙΦῸ ΡΠ Ἔθνν. Ἐοτ ἴΠ6 

Ἰαϑὲ νγογὰ οοπιρᾶτε 708. 833; ὉΣῚ ταν Πᾶνε ατίβοη ὈΥ ἀϊπιορταρῆν. --- 483. 1103] 
ἴῃ Β5, 2218 [ῃς νετῇ ἰ5 ραγαϊ!εὶ ἴο 320; 8ὶ ἔοτ ἴπε ἤψυτε οἵ. αἶδο 1 5, 2325, νοῦ 
(ν), ψβεγε ΚΙοβίεγιη. γου]ὰ τεαὰ θοτ. [πμε β8επβε σγγομα ἴῃς ψογὰ ἰ5 

υπάετβιοοὰ Βετε Ὁγ Κδ., ΚΙ., δηὰ πιοβϑ. Αδὐυϊνν., Τδηςῆ., σῖνε ἴἴ τῃς πηδαπίηρ, 

ξανε πὸ γέςβίϊε, ἃ8 ἴὰ Ἰοὺ 363, ἀῃὰ ἱπ Ατϑηϊ. δηὰ ὅ5γχι., θυΐϊ τῃεῖνγ ἱπίεγργεῖα- 

τίου ἰβ ποῖ δοςερίδοϊς. ἢ (ὅ κατέκοπτον, κατέκοψαν, ἔκοψαν, τεαὰ ὙΓ}2 ΟΥ̓ΊΓ ὋΣ, 

τοσα ψῃϊςῖ 3Η οου]ὰ εαϑὶγ ατίβε. Τῆς ἰαϑὶ οἴδυβϑε οἵ ἴῃς νεζβε, ψῃοἢ οουἹὰ 
Βαχαϊγ Ὀς σοππεοῖςα ὙΥᾺ ὙγΠ5, βαρροτίβ ἴπε τεδάϊπρ οἵ (δ. --- π Ὁ ἡΠΡΝ55} 

4 Βε,, Βυ. Ἐ ΘᾺ ὃγ τγαπϑβοτγὶρίϊοπαὶ οἸτοσ πύργος. 
Ζ 8εε, δονενεῦ, ΒΙίοςῃ, βάσενη. Οἱοσϑαν, Ὁ. 35. 

ᾧ Ηἰρῃ. Ηδδ. τ' '5 φυεβι ηδ]6. 
ΙΙ ϑεε τῆς Ἰοὺζ εχριαπαιίοη οἵ Αθαὶν,., Ζ.5. 336. 
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ἂς οαὐυδαῖϊνε 5ἴεπὶ οὗ ηὙ ἰ5 ἔἐουπά πον ῇεῖε εἶδε εἰϊμον ἰπ ἴῃς Ο.Τ., ΜΗ. ος 

Ατᾶπη., ποτ ἰβ ᾿ξ Θ5. ἴο ἱπιαρίπε σαὶ ἔοσος ἃ οουἹὰ δανε;" (ἴῃς ἀἰθῆςυϊ ἰ5 

ἱπογεαβεὰ Ὀγ ἴπε πουῃ, οὐ ψςἢ 5εε Ὀείονν. --- γΠ3 15} ἱπ ΟΟΤ. ἽΝ ΥΥΔ 5 Ὁ508}}Ὁ 
“ρᾶυβε οὔς ἴο ἱτεδὰ ἃ ραϊῃ, συΐάε Ὠίτπη ἴῃ ἃ νναγ᾽; ἰῇ ἴῃς δεπβε “ἰγαρίε᾽ 

(ξταρεβ, Απὶ. οἱδ 7υὰ. 957; οἰΐνεβ, ΜΊ. 61δ; ἴγορ., δῃεπιῖεβ, 15. 638) ψε βηὰ 

οἷν Καὶ. [π7εῖς. κ 188 τῆς ΗΊΡὮ. 8 ῥοῦ. ἴκε Αρβεὶ 'π Ταγρυσηβ, "Ἰεῖ (σαῖς) 
τεδά, [πγοβιι᾽; 100 288, σεθεσγαιὶν τεπάσγει ἐγεσαῖ, ἰ ρεῦθαρβ γεσεή, αἰϊαΐν, ἃ8 

ἴῃ ἴῃς Ταϊπιυὰ (ὀοασλ τανγαλ, τὺ -- ΑΙεἰλωδίπε, 600), ὅγτ., Αταῦ. [π τῆς Ἰαβὲ 

βεῆβς ἴῃ νογῦ ἰβ (Δ Κοὴ πότε ὉΥ Κα. 6ς858. 7ζε:., ΜΝ.; “ἀεν συεγίοος ζάφνε. 

Τῆς δεγπάειὶς ρετγίεοϊβ 8ῃον ἴπαὶ πεῖ μος ὙῈΟΥΥΥῪ ΠΟΥ ὙΠ 15. ρδτῖ οὗ ἴῃς 
οτἰ ψὶπαὶ ἴεχ. [Ι᾿ ἰβ ποῖ ἃ τεπιοῖς Ἵοοπ)εοίατε ὑπαὶ ἴῃς ἰουτηεσ ἰβ ππεγεὶγ ἃ 

ςοττυριίοη οὗ ἴῃς ἰαἴῖες (ο08. ἴῃς οἷοβε τεβειηδίδηος οἵ ἴδε ἰεϊζειβ, δθὰ ἴῃς 

5ρε]]Ἰρ οἵ ὈΟΙΒ). --- πΠ)0} "τεβιϊηρ ρίδος᾽ (Νὰ, τοἶ8), ρεδοείαὶ, υπππο  εβίεὰ 
δῦοάς (Πι. 129 ἃς.) 5Ξθεπιβ αυὐἱϊε ουἱ οὗ ρῥίδος ἱπ (5 οοπίεχί, ννμεῖμετ γα 

ἱπίεγργεῖ αὐ, το, οὐ “ον (1 εἶτ) τοβιίηρ ρίδος; διὰ [με Ἵοοῃβίγυοϊίο 5 85 Ββδγά, 

ΟΥ ταῖμεν δϑ ᾿πῃροβϑίθϊς, ἱπ ἴπς με οἂϑθϑε 85 ἱπ ἴῃε οἴμεσ.0 [{ ἴῃς ψογὰ ἰβ 

ΠΟΥΤΕ ΟΕ ἱγαπϑδιιϊἰεὰ, ᾿ξ τηυϑὲ Ὀ6 ἃ ῥγορεζ πουῃῆ; ἰξ νουἹά ἴπεη Ὀς Ὀεῖϊίετ 

ἴο ἴδε ἰδ, ποῖ δ8 δοουβ. οἵ ᾿ἰπὴὶϊ (ἴ1ὸ Μεηυδα, [1}., Μετο., ϑιυὰ.), θυϊ 88 

μεγνεέρεες ὦ φμο (ΓΙ), ΜῊ ΟΒΝ αἰ. ἀπὸ Νονα. Ιπ 1 (τ. 83 πρὸ)  ἀρρεαγβ 
85 ἃ 50ῃ οἵ Βεπ)απιὶπ (Βεῃ). οἶΔη}), δῃὰ ἱΐ ἰβ ἴῆυβ 2οεείδές ἴπαὶ πτρῦ ΤΩΔΥ ὈῈ 

βουπὰ. ΟἸΠετβ ννουϊὰ ἴδε ππ) δάνευθία!!υ, φρίοίδν, οὐ ἐατὲδν ; 50 φ, Ὕτεπιεὶ!., 

Ρί5ς,, Νίηετ, αἱ., ψνβουϊ νναγγαηϊ ἴπ ἀϑασε. 7 [ἢ νἷενν οὗ ἴῃ6 βίαϊς ἰπ ὑῃὶο ἢ 

ἴδε πιϊάα]ς οἵἩ [με νεῖβε ἰ5, ἰϊ ἰ5 ἱπῃηροββί Ὁ]6 ἴο πᾶνε δὴν Ἴοοπβάδηςα ἴῃ ἴῃς ἰοχί. 

-Οκ ἴδε Ἄσοηζυβίου οὗ ; 2) δπὰ 53}, 5εε ν. 88 Δῃὰ ἀρονε, Ρ. 414. --- 44. 59 τν 

ΠΝ Δ5Ν] 50 αἷβὸ ἰῃ ν δ, Τῆς υδὲ οὗ τιν Ὀεΐογε ἃ ποῃγίπαϊνε ὈθϊοηρΒ ἴο 

ἴδε Ἰἰαῖεγ ἰαῆρυαρε, ἴῃ ν Βίσἢ ἰξ 5 ἐπιρὶογεὰ ἴο ρῖνε ῥγοπιίΐπεπος ἴο ἃ πουῃ, 

νου τερατὰ ἴο 1ϊ5 βσγηίαχ; ΟἽβ.325 ρ. 351 

45. 48. Α τοπιπδηΐ οὗ (06 ΒΘΠΪΔΠ 6 ὙΓΑΓΥΙΟΥΒ ΘΒΟΒΡΘ; (πον 
[ΟΥΤΙΒ ἃγ6 Ὀυχηθὰ δηὰ (10 ἱΠ ΒΔ ἴΔη[8 5] πρ.ϊογοὰ. ---  ετθεβ " Κ 
566 πὶ ἴο ὈῈ Πατπιοηϊβίϊς δα ἀϊτοηβ, ἴο Ὀτίηρς ἴδ6 εἰρμίθεη τπουβαπά 
οἵ νι αρ ἴο ἴπε τουπὰ τπνεηϊγ- να τπουβαηὰ οὗὨ [ἢ Ἰδαῖον νντίϊεσ ; 
ν΄ 15. ἔτοτῃ [ἢς οἱά βἴοσυ, ὑνῇϊοἢ τᾶ ἤᾶνε βοῆς οἡ ἴο παῖταῖε ἴῃ 6 

ἀεβιτυοστίοη οὗ ἴῃ6 Βεοη)αγαΐτε ἴονγῃβ δηα πιάββάοσα οὗ {πεῖὶγ ρορυ]ά- 
τίοη. ϑουμειμίης οὐ [5 βου βεεηβ ἴο Ὀ6 ργεβιρροβθά ἰη δι βῆ, 

Ὀὰϊ ν."' ἴῃ [15 ῥργεβεηῖ ἔογηι 15 υπάἀουθίθα]γ ἰαῖα. ---45. Τῆς Βαη)α- 
γτηϊϊθ5 τὐτηεα δηὰ ἢεὰ ἴο ἴῃς νι] άεγηθβθ, ἴο [6 τοοῖκ Εἰτητηοη.᾿ 

Τῆς Ὀερὶπηίηρ οὗ ἴδε νεσβε 5 νεῦρα} ἰἀδητς 4] ψ ἢ τηαὶ οὗ ν.“. 
- “πα ἡλεν νιαηξ αὶ γρίξκαπίηρ οΥ Τῴφηη οηι ἔλθ γοσάίς, ἤνυε Τᾳπσμσαμαῖ 

»ιο 1 ἢ τῇς ἤρυτε οἵ 85. --- πα 1ὲν ῥωγεωφαῖ 2λεπι οἰοτεῖν ας 

4 (Ομ ο οπε αἀμοίλερ ἴο βῥκγεμό (Βα., Κὶὶ.), ν"}}]} ποῖ ἀο. 

1 88 τωα. Ζ ὅεε ἀψαίϊηϑβι τμ}5 (μεοτγ, ϑιυά. 



444 ΤΌΡΟῈ5 

,αν» ας Οσίάονι(7), απαᾶὶ ἀἰδοα πυο ἐλοωδαηπα οΥ 4.» οἵ Αἰάοτι 

ποίῃϊηρ εἶδα ἰδ Κπονῃ ; οὔβ τϑοδηβίοῃη οἵ (ὅ ἢδ5 Οἰρεδῃ (οσ 

6εβ4)." ---46. Τῆὴε νῃο]Ὲ Ὠυπαρεῦ οἵ Βεπ)αηηϊεα ἢο [6]} οἡ 
ται ἀδγ ψᾶὰβ ἱνεηῖϊγ-ῆνα τπουδαηὰ βρὨτίηρ τηθη: 18,οοο (ν.") 
-Ἔ δοοο - 2οοο (ν. 5) ξξῷ 25,οοο ; οἴ, νι35, ἀπὰ 866 οἡ ν." --- ἡ 
ἠλα ἀαν,; αἦ ἵλέφε τυόγε υσέΐαρέ τυαγγίο»] τῇς νογὰβ ον ἡλαΐ αν 

βἰδηᾶ ἴῃ ἃ νεῖ αν κνασαὰ ρΪδοθ, δηά, ψ ἢ τἢῃ6 [Ο]]οννίηρ οἰδυβα, 
ΤΩΔΥ Ὅε ἃ 50Ὑ0ε᾽ 5 ρ[ο55.7 ---- 47. Ετοτῃ ἴῃς οἱ εσ παιταῖίνα. ---- Ζἅεν 
“μγηφα απα ἤεα 19 “ῳ6 τοιζίξγγιόσς, ὁ τ2ῤ.4 γοεξ οὕ ΑΑἰριρποῦ, εἰς 

λωμάγεαά γι6μ1 41} ψῇΟ δϑοαρθά ἔγοῦλ ἴῃ βίρῃαὶ ἀἰβαβίεν [μαὶ ῃδά 
ονεγίδκεη ἴῃς {πῦ6. [Ι͂ῃ ἰΐ5 οτρίμαὶ σοηηεχίοῃ ἴῃ6 νεσβεὲ ὈγοΟΌΔΟΪΥ 
[ΟἹ] ονγεά οἰοβεὶν προη ν. 33, ρεσῆαρβ οἠἱγ ν.ΚΚ, οὐ ἴῃς βυδβίδπος οἵ 
ἰϊ, Ἰητεσνεηΐηρ. Αἰ έριποῖ νὰ5 ἰῇ ἴῃς τς οἵ Εὐβεδίιβ ἃ ν]]ᾶρσα 

βῆξδεη Εουῆδῃ πι}165 ἔσοπὶ [επιβα]θηι, ἴῃ ἃ ποίου ἀϊτεοιίοη. ἢ 

[τ ννὰβ ἀϊβοονεγεά ὉγῪ Βοδίηβοη ἰῃ Βδιηπίδη, ὃ βοιῃενῃδὶ ον ῦ 

ἴῆγοα πΏ}165 εαϑὶ οἱ Βεϊτη (Βϑῖμ6]), δηὰ 4 1655 ἀϊβίδμος ((οτν 

τηϊηυϊ65) βουτῃ οὗ εἰ- Ταίγιθεἢ, οἡ ἃ ἢίρῃ δηᾷὰ τόοκὺ ἢ]. Τῆΐβ 
ψουὰ 116 ἰῇ ἃ σοσῃοσ οὗ ἴΠ6 ἰεττίτοτγ οἵ Βεη)ατηίη, ἴῃ τς ψ]]6τ- 
π685 οἵ Βεῖῃ- ἀνε (705. 183). }} ---48. Τῆς Ι5γδ 6 165 τεϊυγηδα ἴτοπὶ 
τῆς ρΡυζϑυὶϊ! ἀπ ἀεβιτογεα τῃῈ Βεηὐαπηῖα τονγῃβ Π ἢ 41} τπαὶ νγὰβ ἴῃ 
τῇατι. --- 70. τε βεηγαν 5} ἴῇοϑε ψῆο μὰ ποῖ ἴἌκβὴ πε δεϊά, 
σέηός ἡηρμόεγές ρερέογές αἴχμό ἐπιῤοίσε. 4 ΤΉΘΥ πιαββδογεαὰ ἰῃθῖὰ 

81}. --- ἥαη απά ὀεατί απά ευεγγέδίηρ ἠλαΐ τας ἠλεγε] δ5 ἴῃ τῃ68 
86 οἵ 8 οἷϊγ ἀεδνοιεά το ἀεβιπιοιίίοη (1πεῈ ζεγενι), Ὀτ. 25 425 
705. 6175. Τ)ῖ. τ ἢ - - ΑΔ τε ἥρτυτς ἐλαξ φλεγε τύόγε, ἠἦξν εονιρι ἐεαῖ 
το 126 ϑα»ι6:} τὸ ; 5εῈ ποῖε ἴπετε (Ρ. 21). 

46. νὐρθν»}} οἵ. 7ετ. 65; ἴδε θὲ οἵ [με ἵἴγορε ἴῃ βίπιρὶε παγγβξίοῃ ἰβ βι κίηρ. 
πὰ 5} «Ἱ ὃὲ Γαβαα Ταβα (3285), ΑΡΨΒΙΜ Γαλααδ. ὁ Οἱόεονι, ννὨϊο ἢ ἰ5 ποῖ 
ἴῃ ἴδε αἰτδοιίοη οἵ τηΐβ τείγεαι, --- 48, ὉΓῸ ὍΨΡῸ] 50 ἴδε Μαββϑογὰ (ὁπ Ρ5. 384); 
οἴ. Νοτγχζί. [π Ὁΐϊ. 288 36 7οὺ 2412, μοινένοσ, νὰ ἢπὰ ὉΠ Ὅ», ἐσισν οὗ πέρ, 

Ἰη81]ς ρορυϊαϊίοι, 48 πιᾶῃῦ Τοοάά. ἀπὰ βοπιε οἷά εἀά. τεδά Βετε (Ὀε Ἀοϑβ5)). 

ΤῊΐ5 ἰβ ἀουδεεββ (πε νντῖτετβ τηθαπίηρ; δ" ὉΠ, ἐρϑὲγέ, ρῖνεβ ὯΟ 86 η56.} 7 Τῆε 

Ῥἄγαβε ἰβ Ὀοτγοννεὰ ἔγοπι Ὀϊ.; ἴῃς οοπ). ὈἼΝῸ (Β0Ὴ]) ἰδ ἀππεοδββαῖγ. 

4 ΤὮο ννογὰ ΠΊΔΥ ρεγῆδρ5 Ὀε γεδά δ5 δῃ ἰηβηϊίνε, ἐδ] ἐξ ἐμὲ ἑάενε οὔ; οἷ. 418, 
ΤΑ Ἰἰΐεγαὶ τγαπϑἰιίοη οὗ ἴΠ6 νεῖβε ἰ5: “πᾶ αἱ! τοῆῦο γε|} οὐ Βεμ)ανεὲη τοέγὸ ἱποεπέν- 

.3νε ἐλομσαπά νιέπ ἀγατοΐμρ τιυογαἶ, ὁπ ἐλαΐ ἄαν ; αἱ άε:ε τοενς σιϑ ογ΄ ναίορων. 

ΤΟ, .87ρ8. ᾧ 8.15.1. Ρ. 440; 1]. Ρ. 290. 
. [[ 5ὅεε Εοῦ., λε.; Απέτίπ, .5α»εαγὲδ, ἷ. ῥ. 215; 5 ΨΡῬ. Μενιοίνς, ἰὶ. Ῥ. 292 1.; Βδἀ8,͵ 

Ριῖ2:. ΠΗΜίοηθ. “45 Βιυά,; οἱ ἸΗΜίοΒ. Ἢ ΟΝ 9 Ἀι. “84.236; οἵ, ὅεκπι. 1Ό, 
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ΧΧΙ. 1-14. Τὸ Ῥχονϊὰθ (16 βυσυϊνίπρ' ΒΘΠ͵ μι 1068 τ] πσῖνθα, 
σα οι ἰπ ΟἸ]οαὰ 18 ἀθδίτογθὰ. --- ΑΞ βοοῃ δ5 ἴπε [5γδο [165 ἤᾶνα 
Ἰείβατε ἔτοτα μεῖς ὈΪοοάγ ἡνοτκ ἴο σοηϊεηηρίαῖε ἰϊ8 τεϑυ]ῖβ5, [ΠΕ ἅγὰ 

δτεαῖὶγν αὐ] οι Ὁ. τῇς ῥγοβρεοῖ ἰμδὶ Βεπ)απλίη Ψ}}}} ἀἰβαρρθᾶγ α]ῖο- 
Βεῖμεσ ἔτοπλ διηοηρ ἴΠε {1065 οὗ 5γδ6] (ν."" 5). ΑἹ] τῇς νογηθη οὗ 
16 τ|ῦ6 αν Ὀξθη βἰδυρῃϊοτεά, δηὰ ἴῃς σεβῖ οἵ [6 [5γᾶ6} 1165 
Πᾶνα ϑνοσῃ ἃ ρτεᾶὶ οδῖῃ ἠοῖ ἴο ρίνε {πεὶγ ἀδυρῃίοτο ἴῃ πιαγτίαρα ἴὸ 

Βεη͵]αγηίτε5 (ν.. 7); τῃς οἷἰχ Βυπάγϑα ϑβυτγνίνοιβ πηυϑὶ τΠοτθίοτε ἀϊς 

ΟὨ]41655 δηὰ τῃ6 ὑἰρε Ὀεσοῖς δχίίμοϊ. [Ι͂ἢ τΠ 5 Ρεγρὶ οχίτγ τΠ6 

Βἰξ ὕροη ἃ ρίδη ν ὮΙ ΟΠ ῥτοπηἶβεβ ἴο δοσοιηὈ 15} ἃ ἀουθ]ε ρυγροβα. 

ΟΥ̓ 4}1 Ιβγδεὶ, [4 εβϑ ἴῃ ΟἹ] δος μαὰ ἠοῖ βεηῖ ἰϊ5 εοητηρεηΐ 
ἴο [6 νᾶὰγ. Ὑνεῖνα ἐπουδαηά τῇδ 416 [πογαίογε βθηῖ {ΠῚ Πότ, ἢ 

οὐἄειβ ἴο δχίθιτηϊπαῖϊες ἴ[ῃ6 ψῃο]ε ρορυ]αίίοη οἵ [αρεϑἢ, ϑργίηρ 
ΟἿΪΥ τῆς νἱγρίῃ σίγ]5. [Ιἢ 115 ψὰὺ ἔουγ Βυηάτεα οὗ ἴ[ῃε Βεη)αιη 68 

816 ἔυγηϊϑῃεα νυ ]τἢ τνῖνεβ (ν.5}, οἵ, ν᾿). 
ΤᾺ 5ἴοσυ 5ῇονυ ἴῃ ἜνετΥ ἰγαϊξ [ἢ παπᾶ οἵ ἴῃς ροβί- εχ ]ς δαῖμοσ, 

δηά 15. ῥ]αίη]Υ ραιϊϊεγηθα δἷϊεσ Νὰ. 31, ἴἢ ἃ [Ἐπ ΙῪ ϑἰταίατη οὐ Ρ. 
Τῆς πυπΊθγοιιβ γερθι 0 η5 πλᾶν 6 ἀπε ἴῃ ρᾶτῖ ἴο ἴπ6 Ὀυηρ)πηρ οὗ 

της δυΐδου, ἴῃ ραγὶ ἴο ρίοβϑεβ ὈΥ 51}}} Ἰαῖεσ βαηάϑ8.""-- 1. λριῦ 1{ε 
7 γαοίίες λαί σευονη αἱ ἡΠοῤαλ, Λῖο ογ6 ο7 κι τοίἠ ρῖνε ᾿ἰς ἐσιεσάϊεν 

ἡπ νιαγγίαρε ἰο βεηγανιμ] ν.1.}8 ςἔ, 3, ὙΠΙ5 οαῖἢ, ἃροὴ νψῃϊοῃ [πε 
ΒἴΟΓΥ οὗ [Π6 τὰρε οὗ ἴῃς ϑῃ)]Ο 65 85 ψν}6}} 85 ἴῃς ἐχρεάϊτίοη τὸ 

]αΌεβῃ οἵ Οἱ]εδά τὐτηβ, μδἀ ἃ ρἷαςες 'π ἴῃς οἱάδσ παιγαῖῖνε, δηὰ ποῖ 

ἱπῃρ ΟΒβ Ὁ ]Υ ν.} 15 ἀδγίνεα ἔγοπι 115 βουτοα. --- 2. Ζ2ε δεοῤίς ἐαριδ 
Ὁ Μείλοι νἈῆθτ ἴῃ (6 Ἰαῖογ ἔογπιὶ οἵ ἴΠ6 βἴοιυ ἴῃ6 15γδε! 65 
τεϑοτῖ ἴο ἢυταῦ]α [Πϑτηβεῖνες Ὀείοτα οά δηά Ἴοπϑυὶ ἴῃ6 οὔδο]8 
(205. 3.3). Απά «αὐ ἀεγε μηδὲ συοηΐηρ ὀφζζογε σοί, ἀπά πρά 
κ λεῖν υοΐες αρα τοεῤέ ἐνιμιοάεγα ξεν} Ἰἰϊ. ὦ ργεαί τυφέῤίηρ, 2 5. τ3Ὁ 

15. 385, οἵ, 704. 2053... 4150 2 Νὰ. 255 70εἰ τ'δ΄,--- 8, ΤΏΕΥ οοηι- 
ΡΙαΐῃ οἵ Υδῆνε᾽5. πιγϑίοτίουβ ργονίάεηςε --- ὰν, Ο Υαλενεή, σοα 

4Γ ἤεγαεῖ, λας ἐλιίς λαῤῥεπεώ ἐπ Πεγασί, ἐλαΐ οπθ ἐγίδο ἐς γεῖδοίη 

-ἦαν “οι 7»γαε4] εἴ. ν.}δ ἴῃ τῃ6 οἸάετ βίοτγ, ἔτοπὶ νηΐ ἢ ν." 4150 
ἰ5 ἀεπίνεα. ---4. Οἡ τῆς (ΟἸ]οννίηρς ἀαν πεν ὈυῈ δὴ δἰΐᾶὺ δπὰ 
οἤετεα 5δοτῆςεβ. ΤῆἊς Ὀυϊἀΐηρ οἵ δῃ δἱῖαγ δἱ Βεῖῃεὶ, δὴ δποίθηϊ 

4“ Βόὅμπιε (ΖΑ͂ ΤῊΝ. ν. Ῥ. 3ο-36) ννουὰ ἀϊπιπρυΐδῃ (ἄγεθ βοῦγοαβ : Α ν.6 14 Β ν.}-ὅ, 
Ο ν.1}6.5. ΟΥὁὨ τδεβε Β ἰβ δὴ διῃρι!βοαίίοη οὗ Α; (᾽ ἃ ᾿οπίτγααϊοίοτγ τεργοβεηίδίίοῃ, 
ΜΠ. ποπὲ (Π6 1ὲ55 5 ἰαῖοσ ἴπδη Α ἂπὰ ἀερεπάςηϊ ὑροῦ ἴ. Βυάάς τεραγὰβ 

ν,6.8.11. 125 ἃς δαἰοτίαὶ ψίο5565 ἱπ ἴῃ 8 γουηρεσ πατταῖϊνε ; 566 Ἄρονυ}, ρ. 407. ἔβΒυ. 
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ΠΟΙΥ ΡΙδᾶςε, ἰβ βἰηρυϊαγ ; 411 [ἴῃ 6 τῆοσα βίποθ ἴῃ 20 ἴΠεν μάνα δΙγεδν 

οἤκτεα βδογίῆσθβ ἴπετθ. ὍΤὴε νεῖβε, ἃ5 τὲ }} ἃ5 νι, ἰ5 ρεῦθαρβ ἃ 

εἰοββ8, ἰπιγτοάυοβα ὉΥ ἃ βογδε οἵ εἀϊῖοσ νίοβα πλϊπὰ νγᾶβ ἢ]]εἀ νι ἢ 

τε ἰβοθηοαβ οὗ ἴῃς οἹά [ἰτογαΐαγα ; οἵ,, ἐσ.» 2 5. 24. --- ὅ. ὙΠΕΥ 
ἰηαυῖτε ψῆο ἔτοπι διηοηρ 81} (ῃ6 {π| 65 Πδά (4|1εἀ ἴο τεβροπά ἴο (ῃς 
ΒΙΙΩΠΊΟΏΒ ; ἴογ ἴπ6γ δά 5ύνογῃ ῃμαὶ ΔῃῪ ψὴΟ αἷά ποῖ ἀρρεαγ αἵ ἴπε 

τεηάσζνουβ αἱ Μίζρδῇ 5δου]ὰ δὲ ρυΐϊ ἰο ἀδδῖῃ. Τῆς ἤτγϑι Παϊέγνοιβα 

δηιοἰραίε5 ν 5; ν." δ ἱπίδιταρι ἴῃς παῖυγαὶ σοπποχίοῃ οὗ νι" ψἱἢ 
νι; τῆς 51}]6 οἵὗἁ ν.ἦ 15 ὑπυιβυα!ν αὐνκυγαγὰ δὰ ἱηοοῖσγοοῖ. [{ ἰ5 ποῖ 

τη} 1Κεὶγ τμαϊ ὈΟΓἢ νεῦβο5 νοσα ἰπβοτίθα Ὁγ δῃ βαἀϊζοσ. ---- 'ο ἐς ζἀδγε 
ἠλαι ἀπ᾽ πο εονιδ τ ἐπὶ ἐλε ἀεεεγιὀίν} οὗ; εἴ. 213. --- 20γ “ἦε »γεαί 
κῃ» ἀαα ὀέέη ῥγοριοινιεσαῖ το εὐε}ν οηδ τυὴσ ἴα] ποί ρο “] οἴ. 
ι 8. 14.35.5. Νοῖ, δεν λα »ιαάς α ργεαΐ οαίὰ εοπεκργιῖηρ ἀπε 
ἡλαΐ ἐανιό πο μῦ, δ’ .," νΒῖ ἢ νου]Ἱὰ Ὀ6 φυίϊε αἰ ἤαγ ΏΕΥ Ἔχργαββεα 
ἴῃ Ηδεῦτεν. -- Λιαρισῖν, λα ἀξ «λον νηγαϊηρίν ὁς ῥμέ τ ἀεαίλ] 

οἴ α 5. 145. 5,.- θ. ΤΏΘΥ ψ6ΓῈ ΒΟΥΤῪ ἴοσγ Βεη)ατηΐη ; ν. δ, οἡ ψῃϊςῃς 
ν 25 ΜῈ}}] ἃ5 νι 5 ἀδβρεπάβηί. --- 7 εἰ7 ὀγοΐλεγ 20 3. --- "4 
ἠλεν ταἰά, Οπε ἐγὶδε ἐς ἐμὲ οὔ ον 7 γα! οἴ, νᾶ ἢ, ΤῊΣ ἤφυτε ἰ5 
τΆΚεὴ ἴοηὶ ἃ ἴγθε Μη ϊοἢ 15 τη ]αῖθαὰ Ὁγ Ἰορρίπρ οἢ οης οἵ ἰϊ5 
Ῥγδηςῃα5 ; οἵ, 15. τοἶ 143. -- 7. λαί «ἀκα τος ἀρ 70» “ἀφρι, τοσ 
με «ὠγυΐνονς, 707 τυΐνες 3] 0» λε σωγυένονς ᾿ὰ5 Ῥτοῦαθὶγ Ὀθθη 

ἱπιγοάμποεά, ἴου ργθαῖθγ Ὄχρ] οἰ η655, ἔτοπι ν.Ἶ6, ---- ϑρογερ λα τοῦ 

λαυό συογη ὄν γαλενεὰ ποί το γίνε ἠῤόνι αν 97 οἱ ἀαιράϊενς ἐπ 

»ιαγγίαρε] ν." 5, οἵ. νιῖθ,.- 8, ΤΏΕΥ ἱπααυΐγε ἡ, οἵ 411 τῇς {π|0 65 
οὗ Ι5τᾶε], μβδὰ ποῖ σοῃλα ὑρ ἴο ἴΠ6 ραῖῃοτίηρ οἵ [με οἰδηβ δἱ Μίζρδῃ ; 
οἴ νῷ το λον ποῦ α μιᾶπ ἀσαάῖ ἐορθ ἰο (ἠς καρ ονι γαδεσὰ ἱπ 
Οἰαί, ἰο ἐφτὲ ἀεεορεὀίν} τῇς Ιαϑὶ ννοσὰβ (ν.᾽ 205) πᾶν ἤᾶανε Ὀθθῃ 
δαάεὰ ὈΥ 4 5οτίῦε ἴο οι ἐαρ αἰά ποῖ βουηά 508 οἰ ΘΕ ΠΤΥ δος] 6- 

βἰδϑίίοαὶ. ὍΤῇθ δηῦγα Παϊγνευβα 15, Β: ΠΟΙ βρεακίηρ, βξυρεγβυουβ 
Ὀεβίάς ν.", Ὀυϊ 50} οἰγουτηβίδη 4} }γ 15 ([ῃ6 ἀεἰ σης οἵὨ δῖε ψνΠεγβ. 
--9. Αἰὕτυυβῖες οὗ ἴῃς {πῦ0ε5 ἀϊδβοϊοβεά [πε ἔδει τῃδὶ ἴΠεστὰ νγᾶβ ἢῸ 
οπε ῥσγεβεηΐ ἔτοπὶ [δ 6βῇ. --- Ἰαὀεςὰ ἐπ σι αά ἴῃ 6 οὐἱγ Ὠἰβιογί δὶ 
τηεητίοη οὗ ἴῃ6 ρἷδος ἴῃ ἴῃς Ο.Τ. ἰ5 'ἴῃ ἴπε ἢἰδίοτγ οἵ 848] (1 8. χὰ 
4122 5, ,γ γι δε), Ετοηι ἴΠ656 ρᾶββαρεβ γὰ ἰεᾶσῃ ΟἿΪῪ ἴπαΐ ἴΐ 
νγὰ5 ὙΠ ΠΏ ἃ ἀΔγ᾽5 Ἰοῦγηου οἵ Βεῖῃ-βῆδεδη. Τὴδ οιοε5 ἴῃ [ο056- 

Ῥῇυβ ἀο ποὶ ἤχ ἴῃ 516 τῆοσε ὄἌχϑοῖγ ἘΕυβΘ 5 ἴ6}15 ἃ5 {μαΐ ἰῃ 

ΑΝ, ΕΝ. αἱ. ΤΑΝ. ν. 2, τι ᾧ τόᾳ; Υἱ. 5,1 ᾧ 71; 14, 8 ᾧ 375. 
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ἢἰβ τἰπιθ ἰδ νὰ ἃ νυἱαρε οὐ ἰῇ στουηά, 5ὶχ πλ}]65 ἴσοι Ῥὲ}]α ου 
τῃ6 νὰγ ἴο σεγαβα" ΤΠ Ὠδη16 5υγνῖναβ ἴῃ Νήδαγ Ὑδ0]5,7 ψῃϊ ἢ 

ΟΡΘἢῃβ ἰηῖο ἴῃς Τογάδη νδ]]ον δθουΐ ἴθῃ τη }]65 55Ε.. οἵ Βείβϑη, ἀπά 
ΠΘΑΙΪΥ ορροβῖϊε ΙὈΖῖᾳ (Β6Ζ6Κ), ψῃασα 584}] πιυβίεγεα [Π6 {ΠΡ ϑπηθῃ 

ἴογ [86 τε]ϊοῖ οἵ 7 εβἢ (1 5. 115). 1 ΒΟΡίηβοη βυσρεβίεα ἴῃς τυ ΐη8, 
εἀ- εἰσ, οα ἰ(ῃ6 βου 5ἰ4ε οἵ ἴῃς Υδαν δρουΐ ἴἤγεθ ἤοὺγβ ἔγοτα 

16 ]οτάδῃ, ὃ δἀῃὰ [ᾶ5 ὕεεῃ [Ὁ]ονεά ὈΥ πιοϑὲ τεσθηΐ νττεΓβ. 
Μετ] ργοροβεβ Μίγγαπηῖη, οὐ ἴῃ τοδά ἔτοτπῃ ῥεῖα (Ταραφαὶ 
ΕΔ}}}) ἴο (εταβῃ, δῇ μοὺγ ἀπαὰ ἰοσιυ πηϊπυῖοβ ἄοπι ἴῃ ἰΌΓΠΊΟΣ 

Ῥίδςα. [ἢ 

10-14. Το οχρουϊοι αραϊπδὶ ΑὈ 68}. --- 10. ΤῊΣ σοηρτερα- 
τἰοη (20) 5εηάς {π|1Π6γ ἵννεῖνε [πῃουδβαηά πλθῃ, ἢ Ογάεῖβ ἴο πηᾶ5- 

βδοσα ἴῃε ψῃο]ε ρορυϊδίοη οὗ ἴπ6 οἰἵγ, πιεη, ψογηξῃ, δηά μι άσεη ἢ 
--11. Μοτε Ἔχρ]οῖξ ἰμϑιγαστοῃ5. --- Εἶνε» νιαΐρ, πα ευεν τον α᾽ι 
ἐλαί λας ἐαίρ τοί ἐὰ α »ιαίρ, τλαΐ γε εχ ογριέμα ] Νὰ. 3117; τῃ6 ὑπηυ- 

90.841] Ῥἤγαβεβ ρτονε [Πα ἴῃ 6 δυῖΐποτ ἰοοῖκ Νὺ. 31 ἃ5 ἢἷβ ραϊζεγῃ ; 5 
566 ποῖθ. [{ἰ5 ενίάβηςε οἵ [6 Ὀπηρ]ηρ' σμαγαςῖοσ οἵ ἢϊ5 ἱτηϊϊατίοη, 
τῆι τῃ6 ψτίϊοῦ οὔθ ἴΠ6 ΨΘΙῪ ΠΘΟΘΘΒΑΙΥ ἰπ)ποϊΐοη ἴο ῥγθβεῖνα 

ΑἸῖνα ([ῃ6 νἱγρίηβ (ν.2 Νὰ. 3138). 0] -- 12. ΤΕΥ ἐουπὰ δἴηοηρ ἴῃῈ 
ἰὨ δ Δη15 οὗ 14Ρ6βῃ, ,ρωγ ἀμπάγε υἱγρίη ρίγσ, τυύὴᾶο ἀαα μποΐ 
ἀποιση ὦ »ιαπ εαγπαίν (Νὰ. 3155 11}, δῃὰ Ὀγουρῃὶ ποτὰ ἴὸ τῇς 

ΠΑΤΉΡ. --- 70 δλίμρά, ἐνλέελ ἐς ἐμ τὰς ἰαπά οΓ Οαπααπ])] Ἰυ5ῖ 50 ἴῃ 

705. 21 225; ἰη τῃε Ἰαϊῖεσ ραββᾶρβ, 85 ἤεσε, ρεῖῆαρβ ἰῃ σοηίγαβί ἴο 
Ιβγδθ τα ἰοστίΟΥΥ εαϑὲ οὗ [πε Τογάδῃ. [1 ἰ5 ἤοπς [ῃε 1655 γϑιηαγκ- 
ΔὉΪ6 ται (ἢ ψτίεγ 5ῃου]α ἄξεπι ᾿ξ πϑοεββάσυ ἴὸ ἀςῆπε ἴῃ 115 γγὰν 
τε βἰτυδίίοη οἵ ἴμε ἔδπιουβ βαποίπατυ ; 566 ν.}Ὁ, ψσῆεγε νε ἤηά ἃ 

πηϊηυΐς ἱορορταρῃϊοαὶ ποῖθ. [ἰ 5 Παγά ἴο βᾶῪ ψῃοῖμον (Π]5 ἜΧρ]ο- 

᾿[Π655 ἰβ ΤΏ ΘΓΕΪν ἴῃ 6 Διο μαθοϊορίοδὶ βἰγὶα οἵ ἃ ἰαῖε δυῖμπου, ὃ 8 οἵΓ δ 

ἰηαἀϊοδίίοη [μα ἢε τψτοῖς ἴου σοδάθγβ ἴῃ ἐοσγείρῃ ἰδπ 5, ρεσῆδρϑβ ἢἰπι- 

4 0,532, χ684.. ἱ 
Φ 115 ποῖ ἱπιργοῦβοϊε ἱμαὶ ἴῃ6 πάπα 1 ὈΘϑἢ α]50 (΄ ἀτγ .) Ὀεϊοηροὰ οτίρίπδιν ἴο 

6 ναάγ, δῃὰ ννὰ5 δδεγινατάβ φίνεη ἴο ἴῃ ἴοννῃ οἡ 5 Ὀβῆκβ. ζ 866 οἱ 1ῦ, ἢ. 16. 
ᾧ ΘΙΑΆ, πἱ. Ρ. 319. Οη ἴδε 5ἰἴε βες αἱϑοὸ Ττίβίγαπι, ζαμα οὔ Πγαφί, Ὁ. 556. 

 Απιεσ. Ραϊεβί. Εχρίοσς. ὅος,, Εουγ ϑιδίεπηεηϊ (1827), Ρ. 8ο-82. 

«“ (ς( Νυ. 31", 85. 5εὲ δῦονο, Ρ. 445. 
ἮΙ ἰ5 ἰουπά, Βονενεσῦ, ἴῃ πιοβὶ οορίεβ οἵ ὦ, 

Τ Τπιτγοῖνο ᾿ῃουξαπαὰ Μὶἰαάϊαηΐίε πιαίάθηϑ! Ηονν ἴπεν νετα δΌΪς ἴο τεοοζηΐσζε 

ἴδε νἱγφίηβ, 5Ξεε γεδανεοίά, δον; Ρίεϊ ες, Φιυδία νεχαία, Ὁ. 358 ἴ. ὁ ΝΟ. 
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561 Ἰϊνεὰ ἴῃ εχίϊε". ΝῊ τῃε ἐχρεάϊτοη δραίηβι [4 θεϑῃ ἤηάϑ ἴῃς 
τηδὶῃ ΔΥΓΠῚΥ ἱ ΘΠ ]ΠΟῊ ἰπβιεδά οἵ Βεῖπεὶ (ν.2), ννὲ ἀο ποῖ ἰβάγῃ ; τηοϑβῖ 
᾿κεὶγ ἴῃς τυτίϊεν 15 αἰγεδάν βίη τῇς βθοθῆς ἴο ρύεραγε ἴοσ ἴδε 

βίου οἵ [πε βείζαγε οἵ ἴπ6 τηδίάβης οὔ ϑῃΊοἢ (ν...5), ([πουρὰ {πδὶ 

ΒἴΟΓΥ 5 ἴῃ τϑαὶ τυ ααϊῖα ἱμοοπιραῖ]ς τὶ τῃ6 ργθϑεησοα οὗ ἴμ6 

Ιβγδθὶ τα εηοδιηριηθηῖ δἱ ϑῃ ΠΟ. ---- 13. Τῆς σοηρτεχαϊίοη 56 ηα5 

{πο ηαϊγ ονεγίαγεβ ἴο ἴῃς βυτγνίνίηρ Βεπ)αγηϊῖα5 ἴῃ {Πεῖγ ββίηθβϑ 

δῖ ΕἸπιπίοη. --- 14. ΤῊς ἸΑτίογ γεΐυγη, ἀπ τὲ ργεϑεηϊεα ψἱἢ (μῈ 

ΜΟΙΏΘἢ ΠΟ ΜΕΓΘ βαν θα αἰΐνε ἔγογῃ ἴῃς 580 ῖ οἵ [4 εϑβῇ. ---- 4π4 ἐλεν 
(ἐἰἰ ποῖ σωβῆες γογ ἑάενι 501 τῇεγα ψψεσγα 51}}} ὑψὸ μυπατεὰ Ἰδοκίηρ. 

Τῆυβ ἴῃ ΨΑΥ ἰ5 ργεραγεά ἰοῦ {με ἰηϊγοάμποτίοη οὗ ἴῃε οἱ 5ἴοτυ οὗ 
της τὰρε οἵ ἴπε 5} οητα τηδί ἄθῃβ 45 5 ρρ] πιεηΐδεγ ἴο πε σἀρίυτε 

οὗ πηαϊάεηβ δἵ [αεβῇ. 

2. δνῪ) 322 1522] δηβοϊαϊς οὔγεσὶ αυα!βεὰ ὈῪ δ δάἀγεοῖϊΐνε; Οεξβ. 35 δ 117, 
2.4; Α. Μάϊετ, Ογασι., ὃ 410. ---- 3. ὈΝΎΦΥ ὙΝ Γγ.] 866 οἱ 46, Ρ. 115. --- 
4. οὐοῦϑη γυ5.:} 8εὲὲ ὁ 2039,---ὅ. πον ΠΡ ΦΩ] “ἦε; ἀσα νισάΐξ α σγεαί οατὰ 

(ΑΝ.) νουϊὰ θὲ ἱπ Πεῦτονν : Ὁσσ ΠΡ ΠΟΥ ΠΡ 5. ΕῸὸς πΡῺΨΦ δαυϊναϊεδι 

ἴο πον "συτβε,᾽ 58εὲ Νεῖῆ. τοῦῦ Νὰ. 531 ---- ΓΙῸ." ΓΟ] ἰγεχυεπὶ ἰογπναΐα ἔογ ἴῃς 
ἀεδῖῃ Ρρεπαὶιὶν ἴῃ ἴῃ ἴανν8, ἐσ. ἔχ. 1012 21}35.1δ. ἴῃ. Ρ, ἔχ. 3114.16 Νὰ, 1.586 3ς1δ 

ὅς, [μεν. 203 2415. Υ͵ --- 8, τπν Ἢ} τολσί σἰηξίε οηε. --- 10. ὅπη 22} οἱ. Πῖ, 315 
2 8. 27 1318 δι, --τ ϑτν Ὁ.8᾽).}} Πῖ. 28) 36 [05. 885,- 11. ὍΣ Ὡ5ΦῸ ΠΡῚΝ ΠΦΝ] 
νιον ἐχβεγία εοπεμόϊίμενι ας, νΔ2, τῆς ρῆγαβε ἰβ ἰουπὰ οπἱγ ἴῃ Νὰ. 31}7- 
18. 85, οὐ, [,εν. 1822 2ο8 ΕΖ, 2311.} -- νο Π5] 8εε οἡ 117, Ὁ. 35, 36. --- 12, πο Ὁ] 

οἵ. δῦ ν 9. ον νϑιδιο; Βεβίάεβ {πΠε8ε νατίδιοπβ νγὲ πὰ τον Οςῃ. 49}0', 
5ες Νοσξὶ οὐ ὅεη. 4919 7.4. 2119; Ἐτεμβαοτῆ, λἼαστονεί. Ἡ ὄγέεγόμελ, Ρ. 322 (. 
(π. 4). --- 14. 13 ὈΠῸ ἸΝΧῸ ΜῈ] ΝΩῸ “βυβῖίοςε, Νὰ, τ, 705. 17}6 Ζεοῆ. τοἱῦ 

(Νίρ.). γε πιϊρῃης αἷϑδο τεπάεσ βεγε : ΤΏ (ἴμε 15γϑ6}1165) ἀϊά ποῖ βπάὰ 

ἐπουϑἢ ἔοσ ἴπεπι. ᾿ 

1δ-25. ΤῈ Σὰρο οὗ [π6 δ] Ομ ἴθ8. --- ΤΕ Ι5Γα6}1{65 ᾶτὲ δἵ ἃ 
Ἰοβ5 ἴο Κῆονν μον ἴο ργονίἀβ ννῖνεβ ἴου ἴπ6 τεηιαϊηίηρ Βεη) δ 165. 

ΤΉΕΥ δάνίϑε τμδτὰ ἴο σοηοεδαὶ {πεηηβεῖνοβ ἴῃ ἴῃ6 νἱπεγαγάβ ἀγουπά 

ΘΠΠΟΙ αἵ τῆς τἰπγα οὗ τῆς δηηυδὶ ἔθαϑι οἵ Ὑδῆνεῃ, δηα βυγργβε δηὰ 

ΟΔΙΤῪ ΟΠ τε εἰτῖβ ῃοῸ οοπιε ουϊ ἴο ἴάΚα ρατῖ ἴῃ ἴῃς ἀδῆσεβ; δηά 
Ῥτοπηῖβα ἴο ρϑοϊν ἴῃ6 Κίπβπγθη οἵ πε πηαϊάβηϑβ, {{ [6 ἅττα πιϊηά θά 
ἴο ἀνεηρε ἴδε τὰρε. Τῆς ρίδῃ ἰ5 οαιτί δὰ ου ; ἴπΠ6 Βεη)δπιὶῖα5 5εἾΖα 

ἃ Μιε ἀρίεςς, ρὸ Ὀδοκ ἴο ἴμεὶγ ον ἀϊδιποῖ, δηα τεῦυ]ά {ἘΠ εὶγ 

5 διυά. 
Ἐ 1 Νὰ. 3117 7υὰ. 2112 ἴῃ τῇς 511} πιογε οἰγουπιβίαηίδὶ ἔοστω, ῥωφίαε υἱγρὲπε: 

γμαφ νέγενι πον εορπουεγαη ἐπ ξοπομὸίέμ πιαγὲς. 
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ἴονηβ. Τῆε Ιβγαο ἰῖ65 τεϊαγη ἴο {ΠΕῚΓ ΠΟΙΏ6Β. --- ΤΏ 5ἴοσυ σοῦ Ὲ5 

ποῖ ἴῃς οἷάεγ βουγος, δυΐ μᾶ5 θθδη βοπλενῃδῖ εχίεηβίνεὶυ ρ]οββαά 

ὉΥ ἴπε Ἰαίεγ ψπίεγ; ν.} δ, ἴπε τορορταρῃῖοαὶ ποῖεβ ἴῃ ν.", ν." (αἱ 

Ἰεαβὶ ἰπ ρατί), ἅτε οἵ 1τῃϊ5 οτίρίῃη. Τῃδ ἰεχὶ μδ5 βυβεγεα σοσιβίἀογ- 

ΔΌΪ ἰῃ ν.75 δηὰ ν.. ---1δ. 7Ζλε 2εοῤίξ τυας φοννν 7ογ βεηγανείη, 

ὀεεαωσε γαλτυεὰ ἀαά ὀγομρή α εαίαείνοῤήε προ 116 “γιός τ 

7 γαο ν᾿ δ; νἡτἢ τὰς Ιαβδὶ οἰδυδε (111... πιασάς αὶ ὀγέσελ 1π), οἵ. 

2 8. 6᾽ τς Εχ. τοῖξ ̓ . ὙΤῇε ἀεϑιπιοιίοη οὗ ἃ {Π06 τνᾶ8 ποῖ 8ῃ ἰβδιι8 

ἴο ὃς φοπίεπιρίαϊεά τ] ἱπαϊβεσεποθ. [ΙΓ {πὲ εχιϊποιίοη οἵ ἃ 

(ΆΤΑΙΙΥ οΥ ἃ οἰδῃ Μ)85 ἃ τηδίτεγ οἵ βετίουβ οοηςζοζῃ, ἴο ργενεηὶ ψῃϊο ἢ 

ἜΥΘΙΥ ῥγθοδυῖίοη ννὰ5 ἰαΚεῃ, τυοῃ ποτα τμᾶΐ οἵ ἃ {Π06. Απά ἴογ 

τε 58π|6 τϑάβοῃ : ἰΐ ἱπνοϊνεά [ῃς ςεϑϑβαίίοη οἵ πε ου]ῖ5 ννῃ ΟΠ ΕΓΘ 

115 δοπά οἵ υπίοῃ, δηά ἴδαϊ τηϊρῃϊ νγ6}}] Ὀ6 ἔταυρῃῖ ΝΠ. τ] ρι 

σοηβεαύδηςεβ. Τῆε δεϊϊηρ δπὰ δοιίοῃ οἵ ἴπε ἰβγδε τε ἤετα ἅτε 

δηδγε!υ ἰπ ἴῃε βρὶ πὶ οἵ ἃ ρτίπη εἶνε τἰπια, δηὰ ΟΥ̓ ΠΟ πηεδη5 ἱπάϊ- 

οαἴο ἴμαὶ ἴῃ 5ἴουυ νὰβ ἱηνθηῖεα αἱ ἃ ἰδῖε ρετίοἀ." ---16. ΤῊς 

βτοὶ μαϊξγνοιθα, αἵ ἰθδβῖ, ἰ5α {πὲ ψοτκ οἵ ἴῃ6 γουηροῦ δυΐμπου, νῆο 

τῃυς αἰίδοθ5 ἴπε οἱ ά βἴοιυ οἵ ἴῃε τὰρε οἵ ἴῃ ϑῃϊ)οηΐτα πα! ἄθῃβ ἴο 

Ηἰβ δοοουπὶ οἵ ἴῃς ἀεδίγαστίοη οὗὨ [4 Ὀ65}.7 --- 7ΖΔ6 οἰΐογς οΥ “ὰῈ 

ἐοηργεέραπίον 1ν. 4. --- σλαν «λαλὶ τοῦ ἀρ γογ ἑλοσε ἡλα  αγ ἐγ, 

»» τυΐνες 9) ἴὴε Ὁνο πυηάτεά ψῃο ἀἸά ποῖ ρεὶ ψῖνεβ οἵ τῃε ρὶτ]5 

Ῥτουρῃὶ ἔτομι 4065}. -- δ», τυοριόμ ἀσα ὀέόη ὀχ ίεγ πη παίεα ἡγονι 

Δοιϊανέ} οἵ. 203. Βυάάε τΠϊ]ηΚ5 τῃδι 115 ΒΔ} οὐ {π6 νβῦβε 8150 

ἰ5 ὉῪ ἴδε Ἰαῖθγ βαπά. [ἰ 566η)5 ἴο πιὲ ἴο πᾶνε 118 ῬτΌρεσ ρἷδος ἴῃ 

με οτίφίμαὶ πατγαῖῖνε Ὀεύψθθη ν.  δηὰ ν.ῆ, ὙΠ οάυβε οὗ 1Πε 

1βγδοὶτοϑ᾽ τερτγεῖ ἴῃ 115 νευβίοῃ αἰ5ὸ νγᾶϑ ἴπε ἀρργεπεηβίοη τῃδῖ ἴπῈ 

βαγνίνοιβ ψου]ὰ μάνα ΠΟ ροβίεγίυ, δηὰ με {δε τῃυ5 αἶα ουἵ ; ἰΐ 

ταυϑὲ (Ὠοτοίοσε πᾶνε σοηϊαίηεα ἃ 5[δίεπηθηΐ 50 5ἰδητί 4} } γ εαυϊνα!θηὶ 

το ν᾿, Οη ἴδε οἴμογ μβαηά, ἴῃ ἴπ6 γουηροῖ σοηϊοχί ἴΠ6 5ἰδιθπηθηῖ 

15, ἴο 58} ἴῃιε δϑϑῖ, βυρετῆυουβ ἤιε 20 217. δ", --- 17. ἼΤῊς ἢἤτβι 

οἴδυπε ἰ8 ρεπογαὶ νυ ἐχρίδϊπθά : ὙΤῇε βυγνίνοτβ οἵ Βεη)απλίῃ πυϑί 

τοιπδίῃ ἴῃ ροββθβδίοῃ οἵ ἴπε Βεγεά ταγυ ἰαπὰβ οἵ πε {τ|ρε ; ἴδε 

---τττττΠΠΠΠΠΠΠἅ
τ'ττ τ“ “ ---ο----Ξ-ὉῬος--ς--ἶ-.----Ῥ»Ὸ-ῤ--ς- ---.----ς---ς-ς.-------ς--- 

4 Τηΐς παίϊυταὶ πιοῖϊνε ἰ5Ξ πο ἰοῆρετ υπάεγϑίοοά Ὦγ ἴῃς δυῖποτ οἵ ν.3, ἴο σῇ οπὶ ἴῃ 6 

ἐβυβο οἵ ρτίεῖ ἀρρεᾶγϑ ἴο Ὀε 1παὶ οπε {δε ἰ5 Ἰδοκίπρ οἵ {πε βαογεά ΠΌΠΊΌΟΥ ὕννεῖνα. 

Φ1ινουὰ 6 ροβϑίυϊε ἴο γεραγά ἴῃς νϑῦβθ, πῇ τῆε ἐχοεριίοη οἵ ἴῃς ννογάβ, δε 

εἰάεν: 97 ἐλε εοηφγέφαϊίοη, ἃ5 Ῥατὶ οἵ τπε οτὶρίπαὶ παγγαῖῖνε; ἑάσες ἐλαΐ τὐεγε ἐδ 

ψουϊὰ τπδη Ὅς 1Π6 βυιγνίνοτβ οἵ ἴηε Ὀαῖς, Βῖ τΠϊ5 ἰ5 βι ρεγῆμπουβ Ὀείογε ν.Ἱ7, δὰ 

τῆς Ιαπρύαρε ἰ5 ποῖ (πνοῦγαῦ]ε ἴο ἴπε Ξῃρροβιίοη. 

26α 
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νἱοἴοτβ τοπούῦπος τπεὶγ στίρῃς ἴο ἀϊνίάς ἴῃς σοηαυεγεα ἰογτὶ ΟΣΥ 

δλοης ἱπειηβεῖνεβ",͵. Βαΐ {Π|5, ἰπουρῃ ἴῃ ἰ56 1} ἃ βυβῆο ΙΕ ΠΕΪΥ 
ξοοὰ 5εῃη8ε, ἰ5 ψί4ε οὗ [Π6 ἰοχῖ, δῃά ποῖ ἴῃ δοσογὰ νι ἴῃ 6 σου- 
τοχῖ, ἰῃ ψῃϊ ἢ τῃς αυσδίίοη 18, ποῖ ψψνῃαϊ 504}} Ὀ6Ὲ ἄοπε νι πὰ 

Ἰαπὰβ οἵ ἴῃς Βεπ)απηῖθβ, Ὀαϊ ἤονν ΠΟΥ 584}} δ6 βυρρ!ϊεά νι ἢ 
ὶνο5. Τῆς τοχὶ 5 ρα ρδῦϊν σοτταρὶ; ἔγοτῃ ἴῃς βἰγυσίαγε οὗἁ 

ν Ὁ. Ἰδὲ (ἢ Ῥτοτηΐβεβ ἴῃ ν.Ἶ ᾿Ὁ δηα [Π6 5εααεὶ ν.}Ὁ, γε πιαῦ σοη]εο- 
ἴτε τῆι ([ῃ6 νεῖβα οὐἱρίπαιν οοπίαἰηεα 4 αυξδιίοη: δίρτυ «λα ἃ 

γεριραρ ς «αυεί 707 δερηγαγιίη, απα ποΐ ὦ ἐγιδε δφ τοίῤεαά ομἕ οὗ 

Ζεγαεὶ 2} ὍΤῊϊβ ψου]ὰ σοηηεοῖ ν }] ἢ ν.. 5, δηὰ τ ν. 15, δεοίηχσ 

ἐλαΐ τοὸό εαπποί ρίυσ ἔλένι τυῖσες 97 ομν ἐσιράδενε. --- διβεώ ον} 
της ἴο ἀἰβαρρεασγ υἱίοτγ; 2 Κ. 212 (ξεη. 67 "3 ἄς. -- 18. «δεείμσ 
ἠλαΐ το εαπ ποῦ γίυε ἐλφνι τοίσές 97 οὩ7 ἀαπσάψενς} οἰγουτηβίδηξίαὶ, 

οἰἴοβεῖν σοηπεοίεα ψῖῖὰ ἴῃ ῥτεσβαϊηρ. --- δ γ, “6 “γαεες λαα 

φυογη, Ομγεεα ἰς ἀφ τοὴσ ρίυος α τοῦ ἰο βεηγανπ) ν.. ΤῊ 
ἱητογάϊοι οἵ ἴῃ6 σοηπυδίαπι ἢ Βεπ)απλΐη ἰ5 τῆς ροίηϊ οἡ νη ϊοῃ 
της βἴογυ ἴῃ εἢ. 21 ἴὑγβ, Ἔαυ4}}}γ ἴῃ ἴμε οτὶρίπδὶ δηὰ ἴῃ6 βεσοῃάδυν 

νεγβίοῃ. [τ ννᾶ5 ἡδίαγαὶ ἐηουρἢ ἰμαὶ (Δι μετα νῇο Πεαγά ἴδε ἴ8]Ὲ οὗ 

τῆς ΟἸ θεαί ἢ 6 5᾽ Ὀταϊα! γ 5ῃου]ά γεΐαβα ἴο ρῖνε μεῖς ἀδυρῃϊειθ ἴο 
τλθῃ οὗ τμεῖγ ττῖρθο. 1 ν᾿ ἰ5 ἀετίνεα ἔτοπὶ ἴῃ6 οἷάδθτ βουτοθ, ψα 

Βῃου ἃ ργοῦαῦγ τεραγὰ ν. δῦ ἃς. δὴ εὐϊϊοτίαὶ γερει τοη, της τπ6 
ΠΊΟΤΘ ΠΕΟΟββαΓΥ παῖ, ἴῃ σοηδααυεξηςα οὗ ἴῃς ἰηβεπίοη οἵ ν᾿", νι 
5 ΠΟΙ οι Μηδ σγοπηοΐα. 

19-22.ὄ Α γᾶν ἀϊδβοονοσθὰ ἴο ουαὰθ [Πϑὶῦ οδίῃ.--- 19. ΤΗΕΥ 
σδηπηοῖ τ608}} ἴπεἰγ οαῖῃ δηά ἄδγε ποῖ Ὀγεθαῖ ἰϊ, Ὀὰϊ ἴἤ 6 τα 15 ἃ ΨΨΑΥ ἴῃ 

ὙὨΙΟἢ ἰς πᾶν Ὀε ἐνδάεά ; [ἢ Βεη)αγλϊε5 τηυϑδί ἴακα {ΠΕΣ νῖνε5. ὈῪ 
ἴοτος. --- 7Ζἧε “ας 97 γαλιυεὴ ἐς ἀδία αὐ δλίοι ἀπημαζ »} τἢ 15 [βαϑβῖ, 

νὰ [15 ἀἄάποθβ ἀπιοηρ [6 νἱπογαγάβ, ννγὰβ ἀου 1655, κὸ ἴῃδι δὲ 

δῃεομειη (97), ἃ Ἰοςαὶ νἰηίαρε ἐεϑιῖναὶ. Βυάάς τακε5 ἴπεϑε ννογάϑ ἃ5 

δάἀάτεββθά ἴο ἴῃς Βεη)δηητεβ, ἀη ἃ βαρ ροβε5 [πὶ ([ΠῈῪ τνεσε ἰπηπιεά!- 

δεῖν (ον Ὁγ νιν, ΤῊΪ5 15 ὑγοῦδῦὶΥ ἴῃ 6 ογρίπαὶ ἰητεηϊίοη οὗ 
186 δυῖδου. -- δά 15 τῃ6 πιοάσγῃ Θεὰ, νῆοβα βἰτυδιίοη 15 πϊ- 

480 Κι. Ταῖς ΑΝ. Ἐν. 

Ἔ ΤΠδί, ἴῃ οτάετ ἴο πιαϊηϊαΐη (Πεἰτ ροββεϑϑίοῃ οἵ (πε ἰαπάϑβ, ἴδγ δὰ ἴο ἢανε ππἶνε5 

δηὰ Τπ]άγεη (Βδ., 4].}, 15 ἴγὰας δπουρῇ, Ὀυὶ ἴοο τεπιοῖς ἃ τεδεχίοη στο. 

ἴ 80 τῃς νεῖβε ἰ5 υπάοιβίοοά Ὀ΄ ἴῃς δυΐμποτβ οἵ οης τεοθῃβίοῃ οἵ ὦ; 5866 οσίϊ, 
Ὡοίς. 



ΧΧΙ. 17-22 451 

πυῖεῖὶν ἀεβοσ θα ἴῃ ἴῃς [Ο]]οννίηρ; Ἰορορταρ ςα] ρ]οβ5." --- με ἐς 
πογίλ 97 Βειλεί, ἐα ε΄ 97 416 γοαά τυλΊελ ἐεαιίς ον δειλοὶ ἡ ϑλεελενι,᾿ 

α»ηά σομίλ οΓ Ζεόοπαλ] Ζεῤοηπαλ 15 ἴῃ τηοάδγῃ εἰ- Πα δη, ἀθουϊ ἢ 
Βουγ ΝΎ. οἵ δε] 8.7 Οἡ Βειῖμεὶ (ΒΕ τη) 5εὲ οἡ τ; οἡ ϑῃβοδεπι, . 

866 Οἡ 9’. ΘΏΠΟΝ εαιὶγ ἰοϑὶ ἰ15 ἱπῃηρογίδηςε 85 ἃ τεϊϊρίουβ σεηῖτε ; ἢ 
1 Ἰὰν βοιενῃδῖ οὔ πα τηδΐη τοδά, ἀπά δέϊεσ ἴῃ Ἔχὶ]ε πᾶν πᾶνε Ὀδεα 
80 {π||6 Κηονγῃ ἃ5 ἴο τλᾶκα βυσΐ ρίοββϑθϑ ΠΕΘΟΘβΒΑΓΥ ; 566 αἶβο ἀῦονο, 

οῃ ν.}3.-- -2ῶ0. ΤῆοΥ δἰά τῇς Βεπ)αγηῖϊτεβ 116 πῃ νναῖϊ 'ἴη τῃ6 νἱπε- 
γατάβ. [Ιἡ τῆς τρί πα] ἔογπι οἵ ἴῃε βἴογυ ν. Ὁ ῥσοῦδοὶυ Το] ονγεὰ 
ν Ὁ ὨΙΟἢ ννᾶ5 δά ἀγεββεα ἴὸ ἴμε Βεη)απιηῖῖεβ; ἴμ6 ἰηβοπίοη οὗ 

ν. 5 ννγὰβ5 πεοεϑββιἰδῖεα Ὀγ ἴῃς ἰηϊτοάποιϊίοη οὗ ἴῃς ρίοββεβς ἴῃ νι; 

866 οἡ ν., -- -οἱ, ἤλεη διε ρίγίς οὐ δλίοἀ εονις ομἕ ἐο ἀἰσπες ἴηι 
ἐἀε ἐλογμδέ5} βι ἢ ἀδησεβ ἴῃ οεἰεταϊίοη οὗ νἱοίοτγ (115 Εχ. τοῦ 
1 8. 185), οΥ δὲ τε]! ρίουβ [βϑεν!ε5 (Εχ. 2.2}; οἵ. αἷςο (δηῖ. 6.3). καὶ 
-- ΤΖΆεη ον ομἕ οὗ .ε υἱπεγαγαῖς, ἀπά τεἴζς γοῖς ἐαεὰ λές τυονίαν 

4Γ τὰς ἀαωράψενε οΥ δλίδοα, απα δέ ΟἹ ἐο 126 ἰαπαά 9οΓ Βεηγανε 
σοιήρατε ἴῃ6 τὰρα οὗ ἴδε ϑαθίηε τηδἰἀθηβ ὈΥ ἴῃε Ἐοπιδηβ.} Τῆς 

Ῥοτάετϑβ οἵ ἴπε Βεη)απιῖϊζα ταυτὶ ΟΥΥ ΤΩΔΥ Ὦανα ὈδΘῺ ἴγὸ ΠΟΙΓΒ ἀννᾶγ. 

-22. Τῆς Ιβγϑο]το5 ὑτοπιῖίβε τΠπεῖσ ἔν ἰητεγνεπιίοη, 1Γ της 

Κιηδιεη οἵ ἴδε τηδϊάθηβ τ[γεαΐθ νθηρθδηοσα. --- ΤῊΘ οὔετν οἵ τῃεῖτ 
βοοά οἤῆοεβ ψουὰ Ὅς ΕὨΠΓΕΪν ἴῃ Κααρίην νἢ τῆς οὨαγαςῖει οἵ 

ἴῆε οτρίπαὶ παιταῖϊνε ; δὰϊ ἴῃς νεῖβαὲ δρουηᾶβ ἴῃ ρταίητηίοδὶ 

λυ] 5 νη ἢ οδηποὶ 81} Ὀε ἰδϊά δἱ ἴῃ6 ἄοοτσ οὗ ἴῃς 5βοσίρεβ, δηὰ ἰϊ 15, 

ΟὨ ἴμε ψῇοϊβ, πιοῦσα Ῥγοῦδῦϊε τπαὶ ἰξ ἰ5 δὴ δά ἀϊτίοη ὉΥ ἴμε ἰαῖοσ 
ψτϊετ. ὙΠα ἴοχῖ 5 υῃυβυ4}} Υ σουταρί. ---- 2.0 ἠεῖγ ,αίάενς ον ὄγονα- 

᾽ς ἐονθ “0 ἐογιβέαίη ἴο μς, τοῦ τοῖν ταν, σγαηπ λον 1ο “λενε} ἴμα 
βίοίθη τηδίἀδηβ ἰο {πεῖς οδρίοσβ. 3Η [δβ, σγαμέ με ἠάσρι, τῃαῖ 15 

ΔΡΡΑΓΕΠΙΪΥ, ἃ5 ἃ ἵδνουσ ἴο 8, 4]]ονν ἴπΠ6 Βαϑη)αγηϊϊεβ ἴο Κεὲρ (Πεὶσ 
οδρενε5.4 ὙὍΤῇε ποχὶ οἴδυδβα ἰ5 ΠΠτοσα γ, 219», τος 44] πο ἑαάς ἐαελ 

ΦἘοῦ,, 2.3, 1]. Ρ. 269-471; Ουέότίη, δαναγὶδ, 'ἰ. Ὁ. 21-27; ΦΨΨΡ, Μεριοίνγς, ἰὶ, 

Ῥ. 36γ-360; ΒΜ 48,, Ὁ. 217. [ἴ ννᾶ5 οοττϑοῖὶγ Δα πιβεὰ Ὀγ Βτγοοατγάυ, Ἐβῃϊοτὶ Ῥατγοῃί, 
[ο]. 685; 85 δαυ] δῦ Ὁ Μοβίεπι ζεορταρἤοῖβ; [.5 ϑίγδησε, διαὐεείίπε ἐπάν ἐλ Δο:- 

ζενες, Ῥ. 477, 527. 
ἘΈορ., 3.23, ἡ. Ρ. 2711. Ουέτίη, δαριαγές, ἰΐ, Ρ. τόᾳῇ.; Βᾶα8δ,, Ρ. 217. 1ἴ ννᾶς 

τεοορηίζεα Ὁγ Ἐϑῃίϊοτί Ῥαγοῃὶ δηὰ Μδυπάτεὶ!. ἴ 5εε οἱ 1881; 450 Ρ. 369. 
ᾧ ὅεε δῦονε, ου 1184, ἢ. 301, 303. 
! τυἶνγ, ἰ. οἷ; Ριυῖ,, ονεμέμς, τ4 1, ὙΠ|5 50 ψγὰ5 οοοαϑοηεα ὈΥ̓ ἃ γείυ58] οἵ ἴῃ 8 

οοπηυθδίαπι. 

“ Τῆε Ξεοοπὰ ργοῃοιῃ (26) ἰ5 ἴῃεη οὗ ἴῃς ψγοηρ χεπάςτ, Ῥαϊ 50, ΟὨ Ωγ ἱπιεῖ- 

Ῥτγειαΐϊοη, ἰ5 [Ὡς Ῥγοπουῃ ἐἈε:» ἵννϊος ἰπ ἴῃς ῥγεοεαϊης οἰδι5ς. 
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δίς τυογπαπ ἐμ ἐλε τοαν, ΜἈϊΟΝ, 5 ἱπιεγρτγεῖεα, ͵ε ἀἰὰ ποὶῖ τεβεσνε 

ἴογ εδοὴ οὗ ἴμδπὶ ἢὶ5 ψίΐε, Ὀὰὶ ΚΙΠ]Θα 41} τ[ῃ6 τγοσγθη οὗ {πῸ ἰπῦε ; “ 

οσ, Ὗε ἀϊά ποῖ ῥσοσυτγε ἔοσ εδοὴ οὐ ἴπεπὶ ἃ ψἱἕε ἰῃ ἴῃε ψᾶγ δραϊηϑε 
760 εβ8 ἴῃ Οἰϊεδά, ἰῇ μος ΟἾΪΥ ἴουτ πυπάτεά νετε οδίαϊποά. 7 
ὙἼΠε Ἰδιζεσ ἰ5 τοῦ ἴῃς τόσα ρσοῦδ]ς ἐχρίαπδιίοη οἵ ἴῃς νογάβ, 1 

ποῖ ἴῃς ΟὨΪΥ οηα μοι ἴΠῈῪ δάπῖ. ᾧ Α Ὀεῖϊεσ τεδαϊηρ 15 ἐουηά 
ἴῃ τήδηγν Οτεεῖ πιδηυβοτρίβ : Βα ἱπάυϊροηΐϊ ἴο τπδῖῃ ; ἴογ δεν “έα 

μοί ρεί ἐδ. ἢὶ5 ψὶε ἴῃ [ῃ6 νὰγ; ἰπαΐϊ 15 οἵ ἴῃ ε νψοιῆξῃ νῃοῖὰ να 
τοοῖς ὈΥ με δἰἴδοκ οἡ 14 0εβϑῃ. 38, τοῦ αἰαὶ πού ἰαζέ, τὰ Ὀ6 ἃ 

οοττεοϊοῃ ρῥτοιηρῖεα Ὁγ ἴπμε τεῆεοτίοη τῃδι [Π6 νγᾶσ οἡ 7 εϑῆ νὰ 5 
ποῖ τηδάς ΌὈγ Βεηϊαπγίη, Ὀὰϊ ὈΥ ἴῃ6 5ρθᾶκεῖβ. ΟἸΠΟΥ σασεηβίοῃβ οὗ 

(Θ ἴᾶνε, 8ὲε ἱμωώμζρερι: 19 ἠάέενι, λα ἐλεν Ἰροῖξ ἐαελ ἀὶς τοῖζε ὃν 
τυαν, 8 1.6. ςαττὶεἀ οὔ [με τηδιἀθηβ οἵ ϑῃ Ποῦ, οἱ εὐ ἀγριῖς, 5εὲ οτίῖ. 

ποῖς. [| ---ἼΤὴε ταδὶ οἵ ἴῃς νεῖβε ἰ5 αἰϑθοὸ δχίγευηθὶυ ἀϊδίου. Α 

ποτὰ] ἰγϑηβιδίοη ἰ5: 2:9» γὲ απ πού ρίυφ λέγ, ποῖω γὲ τοῖξ ἱπεῖ 
φ (οτ, ἴῃ ρεηδ]γ), το νοῦ πὸ 5υ 40 ]6 56 η86 σὴ ὃ 

εχίοτιεά, 'Γῆδ τεηάεσίηρϑ, ἐζε τοοιμἑαὶ γέ ποῖν δε γι ν, ἢ οτ, “λα 

)}6ὲ «λομέ δε ρμίδν, "Ν᾽ ἅτε στατηπηδι αν υηδαιἰδίδοϊοτγ. ϑίυοΓ 
Ἄοοπ]δοΐυτεά, 20» ἀσά γος ρίσεμ ἑάσνε 10 ἐλέηι, γος τομαὶ δέ γιέ, 

86. ΟὗἨ Ὀτεακίησ γουγ οδίῃ (ν.". 7.18); Ῥυΐ 85 γοὺυγ ἀδυρῃϊειβ ψγετα 
τὰ κθὴ ὈΥ ἴοτοα γοὰ ἢανε ἄοῃα πὸ ἡὑτοηρ, δηὰ ν}}] ἀο πος 1ζ γοὰ 
Ἰεᾶνε 1Π6πὶ ἴῃ ἴῃ6 ροββεββϑίοῃ οὔ ἵπεὶγ σαρίοσβ. ΤῊΪβ γίνεβ ἃ ροοά 

56ῃ86, 8ἃπἀ τεαυῖτεβ ἴῃ6 5]]1ρῃτεϑῖ σἤὔδηρε ἴῃ ἴῃ6 τοχῖ ; τπουρῇ 1 15 

ποῖ δἰϊορείῃεσ ἔγεε ἔσγοπι οὈδ)θοιϊίοη ; 566 οτῖϊ. ποῖος. -- -2ῶ28, Τῆε Βεη- 

)ατηῖῖαβ (ΟΠ ονν ἴΠῈ σουηδβοὶ, ἀηα Δ ΤΥ ΟΠ 45 τηδηγ οἵ ἴῃς ἀδῆσοιβ 
85 ἴῇετθ γγεσα οἵ ἱῃπεπηβεῖνεβ ; ψχ ἢ ταὶ [ΠΕῪ ταῖυσγῃ ἴο {Π6ῖγ ον 

τευτ οσυ, τε δα} τμεἰσ τονγηβ, δηά ἀνν6}] ἴῃ τ 6Π|. ---- 24. ΤῊΣ 5γ86]- 

ἰῖε5 πον δῖ ἰδϑδῖ τεῖυση ἴο 1Π εἰσ ΠΟυΊ68. ---- ΤῊ νϑῦβα ἰ5 ὉΥ ἴῃς ᾿δῖθυ 

δυΐποτ, 45 Ὀοῖῃ οοποερίοη δηὰ ἐχργαϑϑίοῃ σον Ὀδγοηα αμυαβιίοῃ. 

“ΑΝ, δεν ΚΙ. (οἴ, 7 ελίοί γορλὴ). Ἐν. νἢ δ, Βα. 
ΣΤ νου]ά Ὀς ροβϑβίθίε ἰο ἱπίεγργεῖ : Ογδηῖ υ5 ἴΠπεπὶ 85 ἃ ἕδνουγ; ίοτ ννε ἀἱὰ ποῖ ἴῃ 

18 ννᾶῦ (ἢ Βοη)απιΐη) ἴα κα βαοῇ 5 ννοπιδῃ (οἵ ἴῃε νἱγρὶπϑ5 οἵ ἴῃς ἰτρα, νῇοπὶ γα 
ταῖρῃϊ να Κερὶ ἔογ ουγϑεῖνοβ, Νὰ. 3118. 8), Ηδά ννεὲ ἀοπὲ 80, ννε πιῖρῃϊ πονν ὕᾶνα 

ξἰνεη ἴῃς βυγνίνίηρ πιδη ννῖνεβ οὗ ἴῃ 686 οδρίίνεβ; 85 ἰΐ 15 γγε πιυὶ Ὀες ἴῃδπὶ σέ γου. 

Ιῃ σοποεάϊηρ ἴμεπὶ γου πεεὰ ποῖ ἔεασ [6 οδίῃ ; ἴοτ γοω αἰὰ ποῖ ψίνε ἴπεπιὶ, ἄς. Βαυΐῖ 
115 τεχυΐγεβ υ5 ἴο 5ΌΡΡΙΥ ἴοο πιϑην τπΐηρ5 νυ ἢ πιυϑὲ ἤανε θέε ἐχρτγεββεα, ἰΐ τη ϊ9 

μαὰ Ὀεεὴ τῃὸ αὐϊποτ᾽β πιεαπίηρ. ᾧ Οῇ, ἃ Κ. τ4ῖ. 
[1 τ 8π νογάβ "ὲ βῃρροβες ἴο θεϊοηρ ἴο ἴῃς οἱά παγγαίϊνε, ᾿ῃἷ5 ἐπιεπάδιίοη, Εἰ οὮ 

ἰ5 δΔαοριεαἀ Ὀγ Βυ., ἰ5 πεοεβϑϑδᾶγγ. Βα. τεραγὰϑβ (ἢϊ5 οἴδυιβε ἃ5 ἃ ρίοβϑ. 
4 ΕΝ. δἱϊεγ Εν. ᾧ 337; Βε,, ἱ. 44 Βα, ΚΙ, ΑΝ. αἱ. 
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γνὲ δῖε ἴο ἱπιαρίης ἴῃς “σοηρταρδίίοι ᾿ τε] ρσίουϑὶν τετηδίηἰηρ ἴο- 

βεῖμεσ ἀπ} τῆς ἰδϑὲ ΒεηπἬδιηϊϊε ἰ5 τηδιτί θα ; ἴῇθη σεϊυγηίηρ Ὁ 
{|δε5 ἀπά οἶδῃβ ἴο {πεὶγ τϑβρθοῖνα τουτί τουθθ, ἀη ἤηΑ}γ ἀΐβρετβ- 
ἰηρ ἴο {πεῖγ ἱπάϊνἀυ8] ροββεββίοῃβ. ---- 3ῷὅ. 25: “άοσε ἀαγς λεγε τας 
μο ἀίηρ ἐπ ἥγασί,; ἐυθ γιαᾶρι οἷα ας ἀξ «ῥίφαφε4 τὴ τ8' τοὶ; 
βηδὶ σοτητηεπὶ οὐ ἴπε ψΠ0]ς ἰδίου, ΜὨϊοἢ τὰ δᾶνα Οἱ ρίηΔ}}} 
βιοοὰ αὔες ν. 3. 

16. γὰρ πεν ΠΦΡ 9] 2 5. 65, Πανίὰ νγᾶβ δηρτΥ, ΠΊῚ3 γὙῊΡ ΠῈν γῈΡ ἼΦκ ὃν, 
γε πιυδὲ ποῖ, ἱμεγείοσθ, υπἀουβίδπά Ὁ γὰρ Βεῖς, “ἃ ψαρ.᾽ - 16. Ὁ) 005] δάε 
γωπαΐμαεν, 705. 173.5 218 ἃς.; ἴῃ (ἂς 5εη86 (ἱπαϊοαϊεὰ Ὀγ [πε σοπίεχι), ἴμοβς 

Ψο τεπηδίπεὰ αἰΐνε, [ν. τοἱδ, --- ΤΙΝ ἸΌ)3Ὸ ΠΊΟΦ) 33] οἵ. σε. 3489 2 5, 218 

Απὶ. 29, ἔτεα. ἴῃ Πι. --- 17. 10.) προ τ ΥΟΜῸ] οδπποὶ ὃς ἱγαπϑίαϊεὰ, 
ἑλεγε νεμδί δέ απ ἑπιλεγίίαμος 70» ἑάενε λα γε “εαρεά ο7 δερ)ανις (ΕΝ.), 
νὩοἢ νου]ὰ τεαυΐτε δὲ ἰεαϑῖ, 10.) κι  Ἃ πσῦν, Βα. οοπ)εοίατεθ, ΠΛΝῸΣ 
πο; δυῖ ἴῃς οοηϊεχὶ δηὰ ἴδῃς βιἰγυοίυγε ὁ ὗς [οἸ]οννῖης εἴαυβεβ βεεῖι ἴο 

τεαυῖτε βοπιεϊ ίηρ ᾿ἰκε, παν ὙΝ, οὐ πρθῃ ὙΝ; οἱ, ΦΟΜῸ πῶς ἔσται κλῆρος 
διασωζόμενος τῷ Βενιαμιν... καὶ οὐ μὴ ἐξαλείφθη φυλή, κιτ.ὁ. ---18. κα ὉΓΟΝῚ 

“) 53.) οἰτουπιβίδητία! ; σφεέρρ' ἐλαέ τοῦ ἐανιροί,; ὍῸ οἴδες ἐχρίδπδιίομ οὗ ἴῃς 
εταρμαῖίς ργοποιῃ 8. πδίυγαὶ. --- ὍΝ] 1} ΡΙορΡ.» ἃ σοπϑβίγαοτίοι ἩΒΙ ἢ 5 νευῪ 

ςοσηπιοι ἴῃ Ὠϊ.; οἵ, [ετ. 4810 --- 19. πγην)5} ἔχ. 109 (10) Ηοβ. 95 1,εν. 2329, 
Π Απι. 551 810 ἃς, --- ΠΝ Ὁ)5)Ὁ} σμπημαλν, τι, 566 ποῖς ἴπεγα. --- 20. 17} 
ἴδε οοττεοτίοη οὗ ἴῃς Οετγῷ, Ὁ}, [5 ΘΟ 55ΆΓΥ. --- 21. ΓΟ δη 05] Καὶ ἱπ τὨϊς 

5εῆ86 ΟΪγ εγε; οἵ, δῦπ (ΡοΪεἰ) ν.38. --- ὈγιροτῚ] 5. τοϑυ δ᾽ (ΜΗ. Αταπι., ὅϑγτ.» 
Ατδῦ.)." --- 22. ὈΓΠΤΙΝ ἸΝ ὉΓΊ2Ν]} πηᾶ50. βυβχεβ, γείεττίηρ ἴο ἴῃς σαρίυτεὰ ννοπιδη. 

ΤῊ 5 περίσεπος 15 ποῖ ἀποοπιπιοῃ. --- ΣΝ 3.5] [6γὶ 1.2} [οὐ 33,8; ἔοτ Πανίῃρ 

Δ)]οννεἀ (85 τπΐπρ ἴο θὲ ἀοῃε, οτ ἔογ Ἰεϊπἴπρ' ᾿ξ ρᾶ85 ἀπραπίϑῃεά. --- ὉΓῚΝ 5)}}} 

πὶ νυ τἢ το δοουβ., Οδη. 335 Ρ5. 1193. ἢῈ ἰ5 ϑυρροτίεά οηἷγ Ὀγ (58 “ δὰ ξ: ζ 

Φῦνο ἢδνε ἐλεήσατε αὐτούς, ὅτι οὐκ ἔλαβεν ἀνὴρ γυναῖκα αὑτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ, 

ἦ.6. ΠΆΓΟΣ ἸΦΝ ΤῊΝ ΠΡΌ ἢ 2 ὈΓῚΝ Ὁτι; [πε βᾶτηα ἰεχὶ 5 τεργεβεηϊεα α͵βδὸ ἱπ 
ἃ βοπιεν δὶ ἀϊβεγεηὶ ἱγαπϑ᾽δίίου ὉΥ ἮΝ, δῃὰ ὈΥῪ 5 ξ, 35, ἀπὰ ἰ5 νεῦγ ῥργοῦ δον ἴῃς 

οτὶρίπαὶ τεδάϊησ. 8 ΘΡΜ οπαῖς ἴῃς περαῖίνε, 2. ΓΝ ΦῸΝ ἸΠΡῸ 15 ὉΣῚΝ Ὧι, ΚΙΠΑΙ͂Υ 
ἰοτρῖνε ἴπεπὶ ἴδαὶ ΒΟΥ ἐδο ἴοοὶς δὶ5 υνἱῖς ἴῃ τνϑσ, ὁ.ς. ΌῪ ἐοσοῖ]ς πιεϑῃβ. 

ΤῊΪβ βθεῖῃβ ἴο της, ῃοῖ ἴδε οτρίηαὶ ἱεχὶ (Βυ.), δαϊ ἂῃ δττοπεουβ ἱπιεγργεϊδιίοῃ. 

πο οθνῃ τὴ Ὀπῦ ὍΠῸ) ὈΠΝ κὸ Ὁ] ἈΠ ἰ5 ἤετε βυρροτίεά ὈΥ 4}1 [με νετβίοῃιβ. 
1Τι ἰ5 ἱπιροββίδὶς, Βονενοσ, ἴο σοπβίτας οἵ εχρί δίῃ τῃς Ἰαϑὲ οἶδυβε. ϑιυα.᾽5 οοῦ- 

Ἰεοσίατγε, 55 (οΥΣ μὉ) ἴον κἰ", ἰβ ΒΙΡΏΙΪΥ ργοῦδθ]ε; ἴ8ε ἔννο ραγιῖς ε8 ᾶγε ποῖ ἱπίτε- 
ἀυε πεν ςοηίουπάεὰ ἴπ ΠΗ αἀπὰ ἴῃς νετβίοπβ; οἵ, 2 8. 197 2 5. 1318 σεῃ. 2311 

Φ 0 ἴδε ρεπάεσ οὗ ἸΝχ" 5ες 6.5.3 ρ. 451. ΤἙΑΙοης, ἀραΐησι ΜᾺ, 
Ζ Εα. νεη.1, τευ ςἢ]., οοά, Βτ. Μυδ. ; ἴῃ6 οὐττεηῖ ἰεχὶ 5 σοττυρί, 

ᾧ ϑῖυά.; οτ Ρεγῆδρϑ, ὈΓῚΝ 7), φγαπέ ἑλένε (ἴῃ ε πιδίἀεῃ5) ἴο ἴῃ επι. 
Ι| Αψαίϊπϑι ἃ τεδάϊηρ Ξβυδιαϊπεὰ Ὁγ ΦΊΜ, αὶ γγεὶἢβ ἤδανν ; ἴῃ οοπουγτεηος οἵ Η 

ἐδ αἰ5ο Ὡοίεννουίῃγ. 
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1 5. 2οἾδὴ., 8ὲες Ἠϊὶς, ϑωνὴ ἀεν Αι δ, ν. 141; Υε., 75., Ὅτ. 785. 
οἱ Δ. εε.5 1{ ἰδ ἐππεπάδέοη Ὀς δἀορίεὰ, ψε 5ῃουϊὰ αἷβο τεδὰ "ΠΡ 55, ἴδε υδυδὶ 

ἱπιτοάυςξίου οὗ ἴῃς ἀροάοεὶς αἴεσ Ὁ (ἐ. Νὰ. 2239), ἱπειεδὰ οἵ γρὸ: ον δὰ 
οι σίνεῃ ἴπεπὶ ἴο ἴπετα, γου ννουϊὰ πονν Ὀς συγ. ΤῊς ΟὨΪΥ οδ)εοϊίου ἴο 

τοῖς 5 (δες ἴεπβε οἵ ἴῃς νετῦ ἴῃ με δροάοβίβ (υβυδὶν ἴῃς Ρετγί.); Ὀυϊ, γοῖς τυομἑα 
δὲ φιέλέν, τα Ῥευμαρβ βίδπὰ ἔοσ, γοιε τοοιέα ἄαὺθ ἑνμομγγεα φιέδῇ. ---- Ὁ ΝΠ] 
Νουξί : Ββδεσ οώνῃ. Οἱ ἴῃς ἀδρεβὰ 5εε Κό., ἴ. Ρ. 64. --- 23, οὐ ὙΝΕῸ] ἴῃ 
ἔνε βεῖιϑε οἵ “ἀκ ἃ να, πιαττγ᾿ (σῶν πρϑ, 80 ϑίυά.), νϑ) 15. Ἰαῖς ὧνε. δὲ 
δεῖς, βοννενοσ, ἰῃς τηθδηΐηρ ἰβ ταῖμιεν ἠολΐεγε (Βα.). --- υ που 101 Ρο]εὶ ρίορ.; 

οἴ. Καὶ δϑονε, ν. 31, --- 24, ὈΦῸ Ἰ5)7.}} Ηἰζῃρα. βθεπιβ ἴο Ὀς υβεὰ ψἱἢ ἴῃς 
οτος, “80 ἰπ ἀϊβετεπὶ ἀϊγεςι!οης.᾽ -- ὉΦῸ] 19 ἔτοτα 5ΒΊ Ομ; 29 ἔτοτι ἴμε σεηίγαὶ 
Ῥοίηϊ οὗ ἐδοὺ οἶδῃ. 

4 8ες δἷξο σδρρεὶϊ, Οσέξίρα «αογα, ἱ. Ὁ. 264 -, 311 (εά. νορεϊ). 
1 δαᾶνε ῥσγοροξεὰ ἴῃς ξαπης επηεηὐδιίοη ἴῃ 1328, 



ΙΝΌΕΧ 

Ι. ΜΑΤΤΕΆΒΞ5. 

Α Απιδίεκίϊεβ, Μουηϊαίη οἵ (ἢς, 411 

ΑΒΌΟΝ, )υάφε, 1218-16) ΑἸ)δίῃ5, 306 
οἶδῃ οὗ Βεπ)απιίῃ, 8411 {. ᾿Απιπηβη, 291 

ΑΒεϊ-Κεγαιὶπι, 300, 301 Απιπιοηϊϊεβ, 279, 286 (., 289 

ΑΒεΪ-ππεβοϊδῃ, 212 Απιοτίξεβ, 52, 53, 83, 84, 278 

Αδίεζεσ, 184 Απαϊκ, 505 οἵ, 24 ἴ., 39 

ΑΡΒιἰπιεΐεος, Κίηρ ἴῃ ϑἤθοθοοῦ, οἶδ. 9] Απδίῃ, 50, 1Ιοξς, 106 

τηεδηΐηρ οὗ ἴμ6 πᾶπια, 235, 236 Απρεὶ οὗ Υδῆννεῖ, οἵ Οοά, 

ΑΒἱποδπὶ, 45 57, 162, 183 ἔ,, 185, 316, 317 ἔ. 

᾿Αςοϊαϊπιΐηρ ἃ Κίηρ οἵ οἰκεῖ δἱ ἴῃ (δες Μεββεηρεῦ) 
ΒοΪγ ρῥΐδςς, 95 1111, 288 Απΐπηαὶ παπλεβ ἰπ ΟΤ', 21ς 

Αςςοο, 49] οἶνοπεῃ, 114 

ΑΟμβδῇ, 112.-16.. 29] Αρβδοᾶ, 51 

ΑΘ ΣΖίΌ, 49, 51} Αρπῖκ, 51 

Αἀοῃ, ργορεῖ πᾶπι65 σοπῖρ. ἢ, 1} Αταὰ, 42, 33. 36 
Αἀοηΐ- εΖεκ, 15, 16 ᾿Ατδ ἵτ, 296 

Αἀοπί-Ζεάεκ, 16] Ατδιη- πδῃαγαΐῃ, 87, 89 

Αἴηᾶ, 51} Ατῦδ, 25 
ΑΠΪΔΡ, 49 ἴ., 51 ΑΥὐκ οὗ ἴδε σονεηδηΐῖ, 4331. 
Αἰγ)αίοι, 53, 54) Α΄πηουτ-Ὀδᾶσεσ, 204, 268 

ἴῃ Ζεδυΐυπ (ΕἸοΩ), 311, 312] Ατῃοῃ, 290 

᾿Αἰηδία, 50, 52 Ατοεζ, 223, 296 
᾿"Αἰη σαϊαά, 199, 200] “Ατοοτῦ ἴῃ ἔγοηὶ οἵ ἘδΌθδ," 300 

"Αἴη εἰ -Οεπιδ τη, 201 ] Ατυπιδῇ, 261 

Αἰη Ηδγοὰ, 199, 200] Αβ8Πεσ, 49, 50, 52, 155 ἔ. 

᾿Αἴη μεϊνεὰ, 212 Αβδεσδῃ, βαογεὰ ροὶςες, 

᾿Αἴῃ ε8-58ᾳαϊ, ποῖ ϑυςςοίδ, 213 86, 191 ἴ., 192 ἴ. 

᾿Αἰῃ 58 επη5, 53,315] φοάάεβ5, χ, 86 (. 
ΑΚτδοΡίπι, Ῥα85 οἵ, 5ς, 56] Αϑῃκείοῃ, 115,..318 
ΑἸϊασ, πδίυγαὶ, 651 1.19} Αϑῃϊοτγείῃ, 70 

ςοπητηεπηοζδίῖνα Ὡδηηε8, 180 ᾿Αβααϊαη, ΚἈϊτθεῖ, 338 
οἵ Βαδὶ], τοι | Αϑ58ετὉ]γ, 423 

Απιαὶεκ, 5} οἵ, 1218... ς᾽ 458ε5, τίἀϊηρ, 2η3 1. 
Απιδὶεἰκιῖε5, 32, 178, 18ο, 28] Αϑίδεῖς, όο ἔ., γο (. 

455 

Κ 



456 ΙΝΌΕΧ 

Β ΒεΙ τοῖο, 243, 244 
ΒαΑῖ, όρ, 70 ΒεΙΒ- τε Ποῦ, 399 

ΔρρΡε!]αιίνεϊγ, " ργορτί ἴον, 69 ΒειΒ-5εδῃ, 431., 45 τ. 
τὰς ῥ]υγαὶ, 70] ΒειΒ-5δ 8}, 213 

υβεὰ ἴῃ Ι5γαοὶ οὗ Υδηνεῆ, 195 Βεζεῖ, 141.,16 

ῬΓΟΡΕΓ πᾶπιεβ σοτηρ. ν] ἢ, 195 Βιτεἢ, 252 
Βαβ]- Ὀευτἢ, τηεδηΐηρ οὗ ἴμε πᾶπις, 242] Βἰ εβδίην, 373 ἴ. 
Βααϊ-ραά, 79 ἴ., 82] ΒΙἱπάϊηρ εαρεῖνε, 356 
Βδδὶ-βεσπίοῃ, 79, 82 ΒΙοοά 3ιρετεείοπϑ, 242 ἴ. 
ΒΔ] -[δπιϑυ, 437 ΒΙοοὰ νεηρεδῃος, 227 

Βα αῖρεκ, οὶ Βαδὶ-ρδὰ, 82 Βοςἢίπι, 58, 59 ἴ. 
Βαίαϊ, Κίηρ οἵ Μοδδ, 29ς ἴ.  Βοοίγ, 168 

Βδηΐᾶ5, 82, 390, 399 | Βον], 162, 164 

Βαγαῖκ, οὨ. 4, 5] Βοννβίγίρϑ, 352, 353 
᾿Π [ἢς πᾶπιε, 115) 130 Βταὶάβ οἵ δαῖτ, 354 

ἢ 5 {τὲ} 151, 153 Βτγεδὰ, Ἰοανεβ οἵ, 218 

Βδιῖεν Ὀτεδά, 2ος ἔ., 206 (.] Βατ]αΥ, 2ος ἴ., 206 (. 
Βεάδη (1 8. 1211), Ἔσζοσ ἔοσ Βασαῖς, 311 Βυγπὶ οβεσίηρβ, 433 
Βεεζ, 252 

Βεεσοῖῃ, 252 [ο 

Βεεβ, ἰῃ ἴῃς οαγοδβε οἵ ἴῃ ἰοῦ, 332 {.  ΟΑΙῈΒ, 110.16. 390 
“Βείοτε Ὑδῦνεδ,᾽ 288] ΚεηίζΖίϊε οἶδῃ, 401. 

Βείβδη, 44, 45 (δῃηιεῖϑ, 6ὺ η13 
Βεϊτπ, 40] βίο, 275 

Βεϊ' πιεῖ, 44, 46] (απαδηϊίεβ, 11, 81 
“Βεϊϊα]," βοῃ8 οὗ, 417, 4190] ἴδε πᾶπιε ἰῃ Εὶ δπὰ Ὁ, η8, 79 

6114] 85 ἃ ὑσορεῖ πᾶπις, χ, 4190] ἱπ Ἐργριίδη ἰεχίβ, δι 
Βεῖΐπια (7υἀ τ 88), 46) Οδρῖϊνε νοϊηεῃ, 168, 2110-|14 

Βεϊᾳᾶ, 287 Οδγάϊην, ἃ ἰοτΐατε, 225, 226 
Βεηςε Οεάςπι, Εδϑίεσῃ Βεάανίη, Οετθαὶ οδ]διίοῃ, 322 

1η8, 180 | Ὁμαίτ, 98 
Βεη͵απιΐη, ἔς, 40, 428 (ματοίβ, 38, 11 ἢ., 122 

(Δπιουβ 5] ρετβ, 430 ΟΒεπιοβῃ, ροὰ οὗ Μοδῦ, 294 

ΔἸπιοβὲ ἐχίεγηϊηδίεα, οἢ. 20, 21 | (μῃσοποίοργ, [πιτοὰ. ὃ 7, 296 ἔ. 

Ὠιϊδί. σβασγαςῖεσ οἵ [ῃϊ5 ννδῖ, Οἰτγουπιοϊβίοη, 427 ἴ. 

404-406 (ἐγ οἵ Ῥαϊπι8, [ετίςῃο, 31, 33 

Βεβδδῃΐπι Ττες, 119, 121 ἴ.) 126 (ἴδη οἵ Παηίϊεβ, 3ιῖς, 216, 388 
Βεββαπι, 119 

Βεϑβὶ πιδη, δῖ ἃ νεδάϊηρ, 339 

ΒειΒ-ἃπδίῃ, 50, 52 

Βει-Ὀδγδὰ, 214 

Βεῖ- ἀδρόοι, 359 
Βειδεὶ, 40 ἔ., 42 

ΒειΒ]Θἤἐπὶ ἱτ [υἀδῇ, 409 

ἴῃ Ζερυϊυῃ, 310 

Οοπηπιεπίδγίεβ ου [υἀρε5, [ηἰγοὰ. 

ἢ 9, χὶνὶϊ 

Οοπουδίπαρεο, ἕδταν τεϊαϊίοβ ἵῃ, 410 

(οπουθίης, 

Οοππυθίαηι, ἱπιεγάϊςιεὰ, 

(οπαμεβὶ οἵ (δηδδη, 

235, 408 ἔ. 

445 ἴ., 450 
οἷ. 11--.28 

Βῖβί. ομαγδοῖος οἵ ἴῃς δοοουμῖ, 7-1Ὸὸ 

(οσνέςε 45 



ΙΝΡΕΧ 

Οονεπδηῖ, 74 1. 

ψ (ἢ ε ἐδίμευβ, 58, 74 
Ατκ οἵ τῆς, 4331. 

“Ὁονετ ἴδε ἔεεῖ,᾽" ΦΡΒΘπΐϑπι, ΙΟΙ 

Οταβοθηῖβ, οὐπαπηδηΐβ, 228, 232 

Οὐ ἰοῖθπι οὗ Τυάρεδ, ᾿ϊεγαΐατε, χχχνὶ 

Οτοι ες 5, βίομς οἶτο]ε5, 57 

Ουχβε, 373 ἴων 446, 450 
Οὐϑμδη-τἰβ δίῃ αἷπιὶ, 87, 88. 
Ουβμίϊο, οἵ ἴῃς ἐτῖθε Ουβδδῃ, 88 

Ουπιίοἀϊαῃϑβ οὗ ΒΟΙΥ ρίαοσεδϑ,Ἠ [191, 379 

5) 
ΒΑΒΕΚΑΤΗ͂, 112 

Ῥάρϑῃ, Βανυ]οπίδῃ σοὰ, 360 

άδροη, Ῥμἰβεῖπε σοὰ, 4ς8, 359 ἴ. 

Ῥαμασγεδ, 25 
Ῥαῃ, ἴῃς (ἰτἰρς, 521., 155, 387 

ταϊρταϊίοη οἵ, οἢ. 18 
ἴδε εἶτ, ἐοτπιεεν [,ἰ8., 489 ἴ. 

ξοϊάεῃ οἱ αἵ, 401 

θη ἴο Βεεβῃεθα, 423 
Πδη᾽5 (δλπιρ, 326, 394 

Ῥδυςεβ, 301, 303, 451 
Βεδῖ οἵ ἃ ροὰ, 305 
ΒῬεδῖτ, 25, 26 

Ῥοθοταἢ, 8 Βατγαὶς ἀεϊϊνετβ 

15τδεὶ, οΒ. 4. 5 

Ῥτορβεῖεββ δηὴ )υάρε, 1121. 
Βεγ ττῖρς, 113 

τὰς πᾶπις, 114 

ϑοηρ οὗ, 8εε θοῦ. 

Πεθοσδἢ 5 Ραΐπι, 113, 114 

ΒῬεραυτγγεῃ, 114 

Βεάϊοαιίοη, ἃ ἴαροο, 373, 376 

εἶτ, ϑῃρροβεὰ 58ἰἴε οὗ [αθἊβῃ, 447 
ΠΝ οἁ, 16: 

ἴδε πᾶπις, 351 

Βεϊίνεταῃος ἔτοτῃ Εργρί, 181, 182 
Ῥετοεῖο, 359 

Ῥευϊετοποπιὶς δαῖμον οἵ Τυάρεϑ, 
Ιπιγοά. 8 3, Ρ. χν ἢ; ὶ 6, 

Ῥ. χχχίν ἔ.; 64 
“ Ὠενοῖε, ἴο ἀεδίγιοϊίου (ζε- 

γερ)» 35» 444 

457 

Ῥενοῖες, Να:ίτίϊς, 317, 318 

ὈΠΡεῖ, ΚὨίτοςεῖ, 9ε]}, 26, 28 (. 

Όοάο, Βοάαὶ, 272 

θοσ, 44, 46 

ἙΕ 

Εἰἴη [υάγχεβ, [πίτοά. ὃ 4, Ρ. χχν .; 
8 6, Ρ. χχχὶϊ! ; 63 ἴ.», 90, 

175-179, 237 ἴ., 276, 36γ--369 
Ἑκάϊΐρρα, 49, 51 
ἙΕάοπι, Εἀοπιϊίε5 55) 56, 140 
Ἑείΐοη, Κίῃρ οἵ Μοδῦ, 3.2: 
5 τοϑίάθηῃςς, 1οο ἢ. 

ἙΕΒυά, Κὶ}}9 Ερίοῃυ δπὰ ἀεϊϊνεςς 
15γδεὶ, 312: 

ταοσα ν οἵ Ηἰβ ἀεεὰ, 104 

Ὡδῖηε οἵ ἃ οἴλῃ, ΟἹ, 92 

ΕΚκτοῦ, ι18 

ΕἸ, γ12|71672) 242 

ΕἸ-θεγτἢ (οἴ. ΒΔ4]-Ὀεγ ἢ), 236, 26ς 

ΕἸάετβ, ὅς, 224, 287 

οἵ ἴῃς σοηρτερδίίουι, 449 

ΕἸοΒ πὶ, Ξαρεγβυμπιδη Ὀεϊῃν, 324 

ἴο 8εε, ἰογθοάδβ ἀδαδαίῃ, 324 

ΕἸοπ, ᾿υάρε, 1211: 

οἶδῃ οἵ Ζερυίμυη, 270, 311 

Επ Βα: ότε, 346, 347 

ἘΡΒοάὰ, ἰάοἱὶ, 232, 379, 380 (. 
Ἰ᾿ἴπεη, 481 
ἴῃ Ρ, 379. 381 

Ἐρβτγαίπι, ἰγῖθε, 19 

τεϊαϊίοη ἴο Απμδ]εῖκ, 152 
ἘΡΒταϊηιῖεβ, διἰίδοκ οὐ Οἰάεοῃ, 

215-217 
οὐ Ϊερμῖμδι, 306 4. 
Ῥτοῃπποίαἰίοῃ, 209 

Ἐϑῃῖΐδοὶ, 263 

Εβδυ δ, 263 

Εἰᾶπι, Εοοῖκ οἵ Εἰᾶπι, 442{,, 343 ἴ. 

Εν], ἴθ ἴδε ἐγεβ οἵ Ὑδενθῃ, 68 
Εν]] 5ρ τίς, 253 

Ἐχρίδιίοη, ὈῪ ἀεδί οἵ [πε συλεγ, 428 
Ἐχρυϊϑβίοῃ ἔτοπι ἴῃς οἰδῃ, 287 
Εχιϊποτίοη οἵ ἃ τπδς, 449 
“« Ἐχεγραῖς ἴδε εν," Πευξ, ρῆταβς, 428 
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Ε Οἰάεοπ, ἀεϊίνετα [5τᾶεὶ ἔγοπι Μὶά- 
ΕΑΒΙΕ, Το ΒαπιἾ5, 9οἵ-ἢ 244. ἰδῃϊῖε8, οἢ. 6-8 

115 πιογαὶ, 248 | Οἰάοτῃ (9), 44 
δι δῇ, δάγ, 214 ΟἸἸθοα, 2οι 

“Ἐδίδον," οἵ ἃ ῥτίοβί, 38ς ᾿ Οἰεαά, 155, 287 

Εεγ' ἴα, 184,311} σοῃαμοβῖ οἵ, 274 
Ἐεβῖναὶ, νἱπίασε, δ Θῃθο τ, 255 (αἴδεν οἵ [εἐρϑμ δι, 284 

δῖ ΘΒΠΟΏ, 450 ΟἸραὶ, 57, 6ο 

ΕἸς, 247 Οἰβοδαΐα, κι 

“ἘΠῚ τῇς μαηὰ,᾽" ἰπβῖα}} ἃ ὑγίεβῖί, 4380 ΟἸεδηίηρ, βρυγαῖῖνε υϑς, 216, 443 

Εἴτε β'ρῃβὶ, 4391.) 442 

“ἜΙΙν " (ΕΝ..), οἔβεχυδὶ οἤξηϑεβ, 418 
Εοτγάβ οἵ Τογάδη, 102 ἔ,, 214, 308 

“ Ἐογηϊοαιίοη," νγουβῃΐρ οὗ οἴπεσ 
ξοΐϑ, 72, 233, 235 

Εοχεβ, ϑδπιβοη 8, 3401., 343 

δηδίοροιυβ σεγοιηοηίς8, 341. 

Ἐτεδεηεῃ οἵ ἃ ἴοννῃ, 241: 

ᾳ 

ΟΑΑΙ,, ἰηϑυγρεηῖ Ἰεδάετ, 

9541, 254, 257 
δαβὰῃ, Μι., 66 
δά, 155 
δ ες οἵ ἴῃς Οςμεε5, 50 
Οκδἰαὰ, Ναῆσ, 201 

(δῖε οἵ ἃ οἰΐγ, 349 

(4ζα, 118, 348 

εθα, ερα', 441 

σοηξιβίοπ ννΒ Αἰ δδΒ, 

414, 428, 441 
ὥευεϊ ᾿Αρίαπ, 287 
ὥεθεὶ Ο9}8', 289 

( εἰαπιθῖ, 44, 46 

Οεπεχαὶ, 1τ6 

(ἀεπῖῃ, 44 

(λεσα, Βεη)απιῖῖε οἰδῃ, 92 

Οετί ζίπι, 246 

Οὐεύβδοπι, Οδγβῆοη, Οδυββοηϊζεβ, 402 

Οὔεζοσγ, 471. 

Οἰαπῖβ (Απακῖμ), 39 

ΟἸθεδὴ οἵ Βεη)απιίῃ, 414, 4ᾳφιό 

οἵ ϑαυϊ, 414 

δὰ αεθα οοπίυβεὰ, 414, 428, 441 

Οἰθεαῖὰ μα-τροσςὶ, 199 ἴ. 

Οοὰ (ἐἰσάτ»), ἴῃ σοηνεσβε Ὑῖ ἢ 
(ογεΐπευβ, 206 

Οοἀβ οὗ οἵἴδπετ παίίοῃβ, στεα! ῦ 
δπὰ ρονγεῦ, 294 

Οοά, πᾶπιεβ οἱ, ἱποοῃβίδῃπου οἵ 

τγδαϊτίοη, 5βες Νϑπλοβ. 

Οοριεα, πλδᾶϑυτε, πυγμή, 93, 94 
Οὐογῖπι, [19 

“Ογανδη ἱπιᾶρε " (2:61), 

94[., 97, 375, 377. 
Οτοοπιβπιεῃ, 334 

““Ὅτονε ᾽" (σε ἀεγαλ), 192 

Ουρείμαι, Καίτθει, 222 
Οὐυδι-πιαῖπι, {||}, τα με, (Α- 

πδδηϊϊε πᾶπιε8 οὗ ρίδοςβ, 28 

Η 

ΗΑΙΚ, σοπδεογδιίοῃ οἵ, 318 

Ηρα, Ηΐβη, δι 

Ηαπιδίῃ, 80, 82 

Ἠδιηπιεσ, 124, 163 

Ηδπιοσ, ϑμεομαπιῖῖε ποῦ ]ε, 256 
Ηδτ-Βεγοβ, 53, 54 

Ηατῖγ ἢ, 111, 119, 122, 126 

Ηδζγοί, ἐουπίαίη, 199, 2οΟ 

Ηδεοβδεῖῃ, 111,119, 122, 126 

ΗἩδτοβμεῖῃ μδ- σου πὶ, 119 

Ηδβρείγα, 8ο 

Ἡδνοιἢ-) αἷς, ἴῃ Οἰ]εδὰ, 2741. 

Ηδζοσ, ΣΙ, 112 

Ηεατῖ, [με ἵπποῖ πιϑῃ, 355 
Ηεῦετ, [πε Κεηϊϊε, 118 {. 

ἴῃ 528, ἃ ρἷοβ5, 162 
Ηεὕτσου, 231., 3401. 

Ηεἰρδὰ, 50, 51 
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Ἡξετουϊες, 364 []Δϑξετ, 296 
“ἥεγενε, ἃ ἰἱηρ ἀενοῖςά ἴο ἀς- 7δΌΡοκκ, 290 ἔ,, 294 

βἰπιςοίίου, 35, 36 ]αὈεβῇ ἴῃ Οἰϊεδά, 4461. 

Ἡετπιοῦ, . 82 ]αὐίη, Κίηρ οἵ Ηδζοσ, 109, 112 
ἩβΏρου, Ηδεβῦδη, 293 74. Καὶϑ, 341 

Ηρ] απάβ οἵ Ερμγαίμ, 102, 103 [46], 4155, ς9 δ] 123 
οὗ 74}, 22] 55, ποῖ ἃ Ἰυάρε, 142 

“ἨΗἰϊρ «πὰ {δῖ ρ," 342, 343] πιογδὶ ιν οὗ μεσ ἀεςά, 126 

ΗἹρροϑβ, 286 μα, 293 
Ηἰϊιαϊζεβ, 43, 79, 81 {. | 7αἶτ, πάρε, τοῦτό, 273 
Ηϊννίϊε5, 79, 81} Ῥγδηοὶ οὗ Μδῃαββθ, 21 

ἴῃς δια, 83 {.} [415, 208 

Ἡοραῦ, Μοβεδβ᾽ ἰδίμετ.ΐπ.ἶδνν, 7νν Ὀοης οἵ δῃ 8858, 345 
32, 33, 1181, ἴῃ Ιυάρε8, Ιηἰτοὰ, ὃ 4, 

Ἡοϊοκςαυβῖ, οὗ ἃ εἶϊγ, 440 Ῥ. χχν Β΄.; 8 6, ῥ. χχχὶν ἢ. 

Ηοὶγ ἴγεςβ, 122, 260 [εἴυ8, ποὶ ποῖ. παᾶπὶὲ οὗ 7εἜγὰ- 
αἵ Ορβσδ, 184 5816 2, 413 

αἱ ΘΒεος πηι, 243 [εθυσῖῖε5, 131, 16 

Ἡοπιοεοοϊεϊευΐου, 397 Περί μα, ὑυάρε, 111-12 

Ήοτερ, Μίη. ἴω Μιάΐδη, 140] ἃ οἷδηῦ 284, 285 

Ἡοοστοδῃ, 351{.} διἴβι. οδαγαοῖες οἵ ἴῃς βἴοτυ, 284 
Ηοτα (-ἀσρἧασ᾽)» 103, 197, 2Ζο8 .}] Πιἰϑ νοῦν, 299 

Ἡὸοτυ5-α, “ Εργρίίδη Ηετγου!ςε5," 36ς Βιβίοτυ οἵ ἱπιεσρσοϊαιίοη, 304 
Ἡοϑβεα, τεΐεζεμποε ἴο [υἀ. 19-21, 40ς (.|[| Ὀυτίαὶ ρἷαςς, 309 
Ἡυηδη βδοτίῆςς, 304 {. ]ετίομο, 31, 92 
Ηρτη, 399 ]ετυῦθ δαὶ, οτὶρίπ οἵ ἴῃς παῖῶς,ρ 194. 

7εγυ  ββεῖῃ, 195 
Ι 7εγυβαίεπι, 17.531; 20(,,412 

ΙΒΙΕΑΜ, 44. 46) ]εΐδετ, βοὴ οἵ Οἰάδοι, 227 

1ὈΖδϑῃ, υάρε, 125 10} Ἰεῖίῃτο, Μοβεβ᾽ (δι μετ-ἰπ- αν, 22,33 
1θξῖᾳ (Βεσεκ), 14 ἴ., 16] 7εζεεεὶ, ΡΙ δίῃ οἵ, 197, 198 

1ἀοἱ, 378 Ε΄.  ]οα8}, 6.1, το4 ἴ. 
ΤηΞια]]αϊίοη οὗ ἃ ρεςβῖ, 380 [ορθεδδῃ, 221. 

Τητοχἰςοατίηρ ἀτίηκ, 317 ]οκηεᾶπι, 275 
Τρμἰβεπεῖα, 305] ]οπαῖμαμ, σταηάβοῃ οἵ Μοβεβ, 400, 402 

15 ΡοβΒεῖδ, 195  [οβερὴ, ἴῃς παπιε ἴῃ Εφυρίῖ. ἱεχίβ,ρ 41 
158 πιβε  ἴε8, 231 ]οβιιυδ, ἴοπιὸ οἵ, 66, 6γ{. 
13γδεϊ, ρεορὶς οἵ ὑδῃνεὶ, 134 Τυάδῃ, 1110. 16. 17. 186. 1 ς9-15 
15β8δοβᾶσ, 49, 1561} ποῖτεοκοπεα δπιοηρ ἴῃς Ι5γαεὶ- 

] ἰζε τῦῖρε8, 134}. 

τερίουβ οἵ [15 τεττίϊοσυ, 22 
71κ]αάρες, Τηϊτοά. ὃ 4, Ρ. χχν ἢ; Ιενϊϊε οἵ, 383, 402 

ὃ 5, Ριχχχῖ.; 6, Ρ. χχχίϊί; πάψε, πιεδηίηρ οὔ ἴδε νογά, 
6 ἴ., 64, 90, 109, 175--1 77, χὶ ἔ., 88, 80 

237 ἴ., 314 ἴ., 367-369, 407] [χάρε8, ΒΟΟΚ οἵ, χὶ 8, 
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Ἰυάργε5, ἐς, χὶ {., χε 1 Κίηράοπι, ΑΒἰπιεϊ ες ̓ς, 239 
Ρίαςς ἱπ σδῆοι, χῖ [|| Οἰάεοη᾽ 5, 239 
οοῃίοηϊβ ἃπὰ ἀἰνίβίοηϑ, χιϊσχν} Οἰάεοι τείμβεβ, 83: 

Βευϊετοποτιὶς Βοοῖκς οὗ (25- )πιάφεπιεπὶ οἵ, 220[., 24:5, 248 

1631), χν-χίχ, χχχὶν {. Καὶ ται -ατρα, 23, 24 ἔ. 

οδαγδοῖεσ δῃὰ αδἴτω, χν ἔ.  ΚιηδιΒ-)εατίπι, 493 ἴ. 
ταϊδίίοη ἴο ργορμεῖίβ, χνῖϊ ἔ,  ΚΙιηδ ἢ δερμοσ, ἃς ἴ.,» 27 

ἅδε, χνὶ ἔ,, χυὶὶ {,} Κ βοη, 11ο ἔ., 159 

Ῥαβεὰ ου 8ῃ οἱάεσ νγοῦκ, χχ-χχὶϊ  Κίϊσγοῃ, 49, 50 ἢ. 

Ῥτιςε-ἀευϊετοπομιὶς Βοοκ οἵ, χχ--χχίν 

οοπίεηϊβ δΔηα οχιεηϊ, Χχὶϊ--χχὶν 

Ῥταστηδίίβιω, χχὶν [[Α]5Η, 3890 ἴ. 

ἃδφε, χχὶν } 1δρίἀοίῃ, 113, 114, 130 

ςοπιροΒὶῖϊς οσμαγαοῖεῦ, χχὶν {. [ματος ννϊμάουν, 167 
Ῥατῖ οἵ [Ε’5 ἢἰβίουγ Ἔθχχν--χχν]ϊ } 1,Ἔρδηοι, 32 

ϑουζγοςβ, ἴνο Ῥυϊποῖραὶ υυυϊτῖεπ, χχῖν ἢ. 1 ροηδῆῃ, 451 

] απὰ Ε ἴπ ]υάψεθῦ χχν--χχν } [εβῥαη, ερὶο (Μερί 0), 45, 47 
ϑοῃρ οὗ Περογδῃ, οἢ. 5, σχχνϊ] 1,οἢΐ, 344, 347.) 348 
ἴῃε Μίπον 7υάρεβ, χχυ! {.] 1,ονἱϊε5, ᾿υίεβίβ, 383 ἴ. 

ϑουζςἝαβ οὗ 17, 18, χχίχ- χχχὶ [ἰ εἰγιηοϊοργ οἵ ἴπε ψοτγὰ, 484 ἴ. 

19-21:, χχχὶἰ Τ7υάδεδῃ, 483, 38ς 
11-28, χχχίὶ {.| οοπηεοϊεὰ Ψ ἢ [υά δὴ, 408 {. 

Οοιηροβίξοη οὗ ἴῃς Ὀοοκ, [π- Μοραίϊε, 40ο, 402 

ττοά. ὃ 6, χχχίδ! Η. 1 Γἴοη, 330 
ΟΒτγοποίομυ, ἱπίτοὰ. ὃ 7, χχχνὶϊ Β΄. Ἰἴοςκ, οο ἵ. 

Τεχῖ, βἰαϊε οὗ, [πιγοὰ, ὃ 8, ΧΙ ΤΠ οπι, 354 

Μετγβίοῃβ, ἀποίςηΐ, ἐδ., χ] ἶν--Χ] ΝΣ ᾿Τονς ἴο Οοά, 169, 171 

Οὐοπιπιεηϊαγίεβ, [πίτοά. ὃ 9, χἰνὶὶ ΗΝ. 1ον]δηὰβ («ἀεῤλείαλ), 22 
7]υάρεβ, Μίποτ, 270-275, 310-312 ΓΡΡ ΔΗ, εἰ, 451 

βουζος οὗ ἴῃς ποίϊος8, χχν! ἢ. [υυΖ2, οἱ πᾶπὶς οὗ Βεῖδεϊ, 40, 42 

ΘὨΓΟΠΟΪΟΡΎ, ΧΙ ,, ΧΕ] ἴῃ Ηϊ ες σουπῖτγ, 41, 43 

ΚκΚ 

ΚΑΡΕΞΗ (Αἴη Οὐάεἰ5), 56, 291 ΜΑ'ΑΝ, 280 
Καίη, Κεηϊῖεβ, 341.) 118, 119, 123 “ Μδδιεῃ- σεῦ" (ΕΝ.), 437 

Καγεδῃ, 273 Μαομίγ, 1ςο 
Καῖγκοσ, 221, 223) Μαθα! θα (ΑὨϊαῦ, ΗΕ Δ), 51 

Κεάεβἢ ἰπ Ιββδοῆασ, 117} Μδβδηε Πδῃ, 326, 394 

ἴῃ Νδρδίδιὶ, 115, 117, 126] Μακίαβῃ, 346 
Καεηδίῃ, 222) Μδ! πῃ, αν, 212 

οοπαμεβϑῖ οὗ, 274 Μδῃ οἵ σοά, φῬγορβεῖ, 317 
ΚεηδζΖ, 118} Μδῃδϑββεῇ, {τἴδε, τε 

Κεηΐϊες, 244{., 118, 119, 123 Μαπαββεῖ, 1880, βυδβιτυἱεὰ ἴον 

ΚειηϊζΖΖζίϊςεβ, 20 Γ᾿ Μορβεβ, 400, 401 ἴ. 

ΚεΥ, 3εεὲ Ιοοκ. Μαμοδῇ, 31ς ἴ. 
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Μαδμΐῖὶς, 231 [ Μοβε8, δῃοεϑῖος οὗ ργιεβίβ οἵ Ὦδπ, 400 

Μαδοηϊίεϑ, 280) [μενίτε5 οἰαὶπιὶ ἀεβοεηῖ ἔγοπι, 402 
Μαστίαγε, εχοζδτηουβ, 328 Μουτηΐηρ ἔοτ ἴῃ ἀεδίῃ οἵ ἃ ροά, 30ς 

βαάϊηδ, 235, 329 Μυῤεαάα', ΚΗϊγθεῖ, ποῖ Μερίάάο, 47 

ουβίοτηβ, 334, 339 ἴ. ] Μυηῖᾶγ, εἰ, 81] πεαγ αζα, 349 
Μαββερδῃ, 243 Μυᾳαῖίϊα', ποῖ Μερίάάο, 198 

Μαβῖεσ, Βυβθδῃά, 418 [. Μυκ|αιίοι οἵ σαρίϊνεβ, 17, 356 
“Μεβδάονβ οἵ Οἴθεδὴ" (ΑΝ.), 437 

Μερίαάο, ἐδόθη, 44,46 ,, 158 Ν 
Μεῖεκ, τὰς Κίπρ ροά, 235} ΝΑΒυτῦβ, 5ῃθοῃοτι, 240, 241 ῃ. 

ἰπ 1βγδεῖ, ὙδμννθὮ, 23ς [ Νδμαὶ]οϊ, 49, 50 ἴ. 
Μετοζ, 161 Ναμδγῖη, ἴῃ Ἐργριίδη ἰοχίβ, 89 
Μεββα, ἱπβογριίοη οἵ, 35,91, 291] ΝάΑπιε, ἱπε Ὁ] 6, 321 

Μεβοροίαπιΐδ, 8) Νπιεβ, οὔ Οοά, ἱποοπβίδπου οὗ 

Μεββεηρετῦ οὗ Υδῆνε, - ἰγδαϊ του, 126, 180, 217, 435 
57, 162, 183 {., 18ς, 316] οοπϑίβεϊηρ οἵ 580]. ἀῃὰ ργεά,, 180 

δρρεᾶγαπος οἵ, 317 {.] οοπιρουπαεά νἱ} Ὑδηνν ἢ, 377 
ἴο 8ε6, Ὀοάε58 ἀεαίῃ, 189 ἢ ἀαόνε, 15 ἴ. 
οὗ Οοά, 188 μι δα αὐ, 1ι9ς 

Μίοεδῃ, «ἢ. 17, 18 ὙΠ σοί, 235, 236 

Μιάϊαη, Μ|ιάϊαπίϊε5, 177, 179 ἴ. ] ΝΑρδῖαὶ!, 50, 11ς, 156 

Μιάϊαπίξε οἰαπ πᾶπιεβ ἴῃ 15γϑεὶ, 179 Ναϊΐοῃβ οἵ (δηδδη, 31-8.ὅ; ἴῃε βενεη, 83 
Μιάτγαβῃ, 405, 407 Ναχίτίϊε, 317, 318 
Μίϊοοια, ροά οἵ Απιπιοῃ, 294{.} Νεδὶ Πδῇὶ, 200 

ΜΙΙΚ, βουγ, 162 [. ] Νεδῖ ϑδιηνἹ), 423 

ἱπιοχιοδίίηρ ρῥγορεσῖῖεβ βου ρεὰ Νεοκίδοεβ, οα οδιηεὶβ, 227ἴ., 232 

ἴο, 124 Νερεῦ, 22 
Μ|κ-ακίη, 123, 163 “Νεν ροά5,"» 145, 147 

ΜΠ, στίπαϊηρ 85 ἃ ρυῃίβῃπιεπῖ, 357 Νορδῇῃ, 222, 274 

ΜιΠβίοης, 268 Νυμθεῖβ, ἰπ οἷ. 20, 424, 426 

Μιπδδβδῃϑβ, 280 

Μιππΐ, 300, 301 ο 
Μίπον 7υάρε5, βεε ]υὰρε8. ΟΑΤΗ, 21}.1.18. 22 

Μίτγαπιῖη, 7 ε58, 447) ἴοτιιν οὗ, 228 
ΜίΖρδῃ, ἰπ Βεη)απιίῃ, 4221. εναάεά, 450, οἴ, 373. 

ἴῃ Οἰ]εδά, 288 (.  Οετίηρ, 187, 433 
Μοαῦ, 9οΐί,, 294 Β΄. ΟἹ], πῃ τε! ρίουκ τἰϊεα, 247 
Μδέόὶρ, νγδάγ, 20 ΟἸίνε, 2461, 
“ Μοϊϊδη ἱπιαρς" (νεσεεεξαλ), Ορβύδῃ, 184 

375. 377ν 378 Οτδοῖς, σοηϑυ]ταίίοη οἵ, 

Μογεῆ, ἈΠ] οἷν, 200 11, 389, οἵ. αἷδο 20]8. 38. 276. 

Μοτηΐπε εἰξ, 340 Οτεν, 214. 
Μοεῖασ, 346, 347) Οτεδ᾽5 Βοοκ, 214 

Μοβεβ, νγοτῖκ οἵ, 134 ΟἸΒπΙεὶ, ΠΡ 3: 27, 29, 30, 87 {. 

ἰὴ ΜιΙαΐδη, 179} Οχ-ξοαδά, τος, τοῦ 
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Ῥ αϊπιῖπ, :ῆς 
ῬΑΟΕ, 204 Οαπανᾶϊῖ, ποὶ Κεπδῖῃ, 222 

Ῥαϊεϑβέϊης, Ὀουηῃάατγίεβ, 8ο] Ουάεὶς, ΤΕ] ΑΡὰ, 117, 126 

Ῥαϊπιβ, ΟἿ οἵ, [ετῖσμο, 31, 33 Ουάεῖ5, ᾿Αἰη, Καάοβῃ, 56, 291 

Ῥδῃθδβ, 390, 399] Ουεεῃ, 168 
Ῥαηίΐς, 120, 222, 440 

Ῥατγίτίάρε ϑρίπῃ, 346, 347 Ἑ 
Ῥδιγίδγοῃβ, ργοπηῖβε ἴο, ς8, 74 ΑΜ, εἴ, 114, 413. 

“Ῥεδοε οἤετγίηρβ," ᾿ς 433, 435 ἈδιηΔῈ ἴῃ Βεη)αταίη, 1141., 4131. 
Ῥεμπάδηϊβ, 232] Ἀδιηπιῦῃ, 444 

Ῥεμαεὶ,. 220, 223] Βδιμοῖῃ ἱπ Οἰϊςεαά, 280 

Ῥετγζζίτεβ, 17} Ἐδ5β εἴ -Τάνηὶ, ΚαΕϊτθεῖ, 414 

Ῥεῖγα, ἕ 55, 56] Βεδοῦ, δι. 
ῬὨ] 5 πε58, 8οί,, τος, 279] Εεδοῦ (Νὰ. 1321), 399 

“ πποϊτοιπς 56," 427} Ἐευδεη, 1541. 

εἴγταηῖβ οὗ, 78 ἈὮγπιε, 359 
ῬΒΙΏΘἢ 48, 434 ΕΙάἀ]ε, ϑαπιβοῃ᾽β, 4341. 

Ῥῃοεηϊοΐδηδ, 79, 81, 279, 390 Εἰπηπιοη, 44 
Ρίη, τεηϊ, 124, 163 Εἰηρ5, ροϊάδῃ, οὗ Βεάανίη, 231 

υϑεὰ ἴῃ ννεᾶνίῃν, 354 Κυϊῃ, τεϊαϊίου ἴο Τυάρε5, χχχὶϊ 
Ῥιγαΐδοη, 211 

ΡΙαὶπ, ἴῃ οοδϑβῖ, νῷ 37 8 

ἴῃς ρτεαῖ, παπις68 οἵ, 198 [ ΘΑΘΚΕΡ ροὶε (σελεγαλ), 
οἵ 7εἐζεεεὶ, 197, 198 86, τοιί., 192 ἴ. 

Ῥοϊηϊβ οἵ ἴπε σοιηρα88, 351 ϑαογεὰ βίοπε (γεφεξεδαλ), 243 
Ῥοϊγρϑιηγ, 235 ϑαοτεὰ ἴγεεβ, 122, 184, 243, 260 

Ῥτγαρταδίίβηι, 62., 27ς ἴ. ϑαοτίῆςεβ, 433, 435 
οἵ Ὀευῖ. αυἴμοτ, χν Βῖ, χχχν, 62 {.)] δυπηδῃ, 299, 304 ἴ. 

ΟὝἼ1Ε,. χχὶν 1 δσααφ, «αὐέφα, 340 
οἵ 2, χχνὶϊ .) χχχὶ ἔ., 62, 275 ἴ. ] ϑαἴα, Ν8 40, 35, 36, 55, ς6 

Ῥχίεβϑῖβ, [μενἱϊε5 (5εε 1,ενὶ 65), 383 ὅα]ῖ, βοννίηρ νὰ, 263 

Μοραῖϊες, 400, 402 ϑ4ϊῖ, ἴοννῃ, 289 

αἱ Ὀδῃ, 400] ϑαπιβοῃ, οἢ. 13-,6 

ποῖ 1 ενἰἴε8, 380, 386] ἴδε πᾶπις, 325, 326, 36ς 
ἰπϑιδι]ακίοη οἵ, 380 ἰδ πιαιτίασε, 3278. 

Ῥγίῃοδββεβ, 167] οδιατγδοῖετ οὗ ἢ 5 δἀνεπίυγεβρ, 2121. 

Ρτορδεῖ, Ῥγορμεῖεββ, 112, 181, 317} τιγιδίοαὶ ἱπιεγργεϊδιοηβ, 3264. 

Ῥτορβείεββεβ ἰπ ΟἹ. 114 ϑατλμεὶ, ἀιιοηρ ἴῃς ᾿υάψεβ, χχὶϊ ἔ. 
Ῥτορτίεἴοτβ οἵ Ποὶγ ρίδοςβϑ, [91, 379 ϑᾶπῦτ, 272 

Ῥυδῆ, οἴδῃ οἵὗὁἨ 588. ῆδσ, 270 | ϑαυίδμδῃ, 212, 213 

Ῥυγρὶε ψαγηεηῖβ, 232, 234. 880}, δῃϊπιοβιν ἰονγαγὰ, ἰῃ ΟὮ. 

19-21} 408 
ς ϑαγος, οὐ Τυὰ. 21}, 8ς 

ΟΑΡΕ5, Κεάεϑῃ ἰῃ ΝΑρ αὶ, 115, 116] δουϊριατεὰ 5βἴοπεϑ, 941. 97 

Οδάϊει, Καιγρεῖ, 117, 126] ϑογίδορο! 8, 451. 
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Βϑεῦαῖα, ϑεδαϊΐα, 35, 36] ϑρίῖϊ, εν], βεηῖ ὈΥ̓ Οοὰ, 253 
ϑεΐϊαπ, 581] 9 ἢ, 450. ϑᾳυΐτο, 268 

ϑείηςοκε, οὐ [υὰ. , 120 ἔ,] δίλιβ, πεῖς ρδῖῃβ, 158, 159 

ϑεῖσ, 140] ϑίἴοης οἰτοῖεβ (ογοπιῖες 5), 57 

ϑείσγδδ, Χ, 1οο, 102] ϑίγαϊαρεπιβ, 208 ἢΐ,, 259 ἴ.,, 263 ἔ,, 435 ἴ. 

5εἶα, 85, 56] ϑυοςςοίμ, 213, 218, 219 

5601, 53, 54] ϑυγδῃ, Ζοτδβ, 315 

ϑερδεσ Βα αϑδδγ, 110] ϑυγᾶγ, νὰν, 351 

ϑεσγεγδῃ, 212) ϑ'γτῖα, 390 
ϑ5ενεη Ναίίομβ οἵ (απδδη, 832] Εἶνεν (Αγϑπη- πδμδσαίτα), 87, 89 
ΘΠ δα] ίπι, 53, 54 
5Βαπιραγ, 381, τος ἢ, 142 τ 

ννᾶ8 ἢς δῃ 15γδεϊϊϊεν 143 ΤΑΑΝΑΟΘΗ, Τὰ ἀπηυκ, 44, 46 

ϑμδσηΐγ, 272} ΤΑΌΪς, 18 

586, 213 ΤάΡοοβ, 318, 320, 373 
ΘΒΘΟΒΘΙΙ, 240 Ταῦοσ, 226, 228 

Ῥορυϊαϊίου Οαπδδηϊίε, 243, 255) Μι,, 115 
ΘΒ ΌΡοΪ εἴ, 308, 309 ] Ταιπιδουτίης, 301, 303 

ΘΒΠΟΒ, 447, 450 [.  Ταηίατα, 44 

Βουβε οἵ Οἀοὰ (ἰεπρ]ε) αἱ, 369, 400 ] “ Τεατίηρ οἵ ἃ κὶὰ,; 331, 333 

Θῃστίης, Μίςδμ᾽ 5 ρείναϊε, 3781. ΤΕΙ] ε1-Εὰὶ], ΟἸΡεδ ἢ, 414, 416 

φιάοῃ, ϑἰἀοπίαπβ, 79, 81, 279, 390] ΤΕΙ] εἰ-Οδᾷϊ, Ηδῃ, 490 

οἷ, 186, 198 ] Τεπιρῖε8, ποῖ πυπιοσουβ, 26ς, 378 

ϑίμου, Κίηρ οἵ Απιοσίϊεβ, 293] οἵ Βαδ]-θεγμ, ΘΒ ΘΟ δπι, 242 

ΘΠ νοσγβιλ τ, τϑκοσ οὗ ἰάο]8, 4764.) οἵ ΕἸ-εττἢ, πεὰς Θβεσῃεμι, 26ς 

ϑίπιεου, τὴς, 180 0, 12,.35-27} οἵ Πᾶροῃ, αδζα, 1625.) 

οἰμαὶ, 140 ἰϊδ οοηβίγυςτοη, 36ο ἴ. 

ςὅ (ἴμαξ ͵5, 51π41), Εἴοδβ, 141) οἵ Υδιν ει, αἱ Ορῆγαμ, 232. 
Οίϑεσα, ΟἈ. 4, 5; 108, 111,112 δ, 400 ἴ. 

πιοᾶς οἵ δῖ ἀεδῖ, τοϑ, 163-166 ΘΒ, 400 

ΘΙ ηρεῖβ, 4291. Ρεῖναϊς, Μὶςδ ἢ 3, 3η8 1. 

ϑουρ οἵ Πεδοσγϑβ, οὮ. ς] Τεηῖΐ ρίπ, 124 

τχαπϑαϊίοη, 171-173} Τεγαρδίπι, 3γ91., 381 {. 

Ἰτοζαΐυτε οἵ ἱπιετγρτειϊδιίοη, 127, 136 Τεχὶ οἵ [υάρεβ, [πίτοά. ὃ 8, χ]ρ Η. 

δε δηὰ δυϊμουβῃὶρ, χχν, 129-Ξ.32 ] ΤΒεΡεΖ, 267 

μιϑϊογίοαὶ ναϊὰς, 132 ΗΙ.  Τπεοοτγαῖῖς ῥγϊποΐρὶς, “ Ὑδαν ἢ 

τεϊ σίου οἵ 5γϑὲὶ ἴῃ, 134 5}|4}} γυ]ε," 230 

ταυτῃῖοδὶ ἱπτεγρτγείατίομ, 129-131 } ΤὨΔΟΡΉΔΗΥ, 183 ἴ. ; 38εὲ Μεββοη- 

εἰαῖς οἵ ἴῃε ἰεχῖ, 12810., 146 βετ οἵ Υδνςε. 

Ροεῖίς ἔοσπι, 135 ἔ., 137 ἢ. ΤΠοτηβ, 219 

“φοῃ8 οἵ Βεϊϊαὶ," 417 Τβοτη, Βοχ, 248 
ϑοσεκ, 351 ΤὨτεβμίην 85 ἃ ἰοτῖαγε, 2241. 

ϑουϊ, 362) ΤῊγεβῃΐηρ ἤοοτ, 198 

Φουῖ, ΤῊς (Λεγεδ)», 22] ΤὨτεβηΐηρ 5ἰεάρεϑ, 220 

ϑρίχίς οὐ ὑδμνεμ, 87 ἔν 197, 298, 331 ΤίθηΘΒ, 66, 327 
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Τἰπιηδῖδ, 68, 327) ΝΥ ανίηρ, 354 

Τἰπιηδίἢ-Ἠετεβ, 66, 67 ΝΝΥεερίπρ, Ὀείοτε ὑδηνεῦ, 432, 445 
Τιπαπδῖ ἢ -βεγδῃ (705. 2489 τοῦθ), 66, 67) ΜΝ] ἀετπεββ, οἵ Βεπ)απιΐη, 440, 444 
Τοῦ, Ὀϊϑβιγίοϊ οἵ, 285, 286] οἵ Τυάδῃ, 32 

Τοῖα, Ἰυάρε, τοῦ 5, 272 ΝΝίπς, 247, 3166. 
εἶδῃ οἵ 55 ςοῃδγ, 270] Ἰιθδϊίοηϑ, 24η1. 

Τοιῦ οἵ [ερβίμα, 127 πε ργεβ8, 184 
]οβῆυα, 66, 65 1.) “ὙΠ ε5,; 353 

Μίπον [υάρες, τοῦ δ 1210. 12.1δ 
Θαπιβοῃ, 363 Υ͂ 

Τοτοδα8, 2ο81., 210} ΥΑΗΨΈΕΗ, τὰς Οοὰ οἵ [δΞτδεὶ, 

Τοκῖυτςε, ᾿ 225, 226 134, 210, 294. 

Τονετς, οὗ ϑβεοδεα,, 264] ρντορτγϊεῖον (όα᾽ αἴ), τος 
δἵ ΤῆεΌ ΕΖ, 267} Κκίηρ (γιείφαν), 230, 23ς 

Ττεδβαγε, ἰῃ ἴθι ρ] ες, 242] δοὰ οἵ ννᾶγ, 120 
Ύτεεβ, βδογεὰ, Ξεεὲ ΗΟΪΥ ἴγεςβ. διῖ5 δῃοίθηϊ βεδίβ, 134.130 ἴ. 

Τήραϊε, 93{.}] δαἀορίίοη οὗ ἴδε τεϊϊρίου δὲ 
“Τηραϊς" (138 ἃο), Ξες (οτνέε. Ηοτεῦ, 124, 179 
Τυδαπία, 200 ργορεζ ἤδιηεβ σοΡ. ὙἱΓΏ, 377 

Ταρδς, 26 Υαϊο, Αἰ)αϊοη, 53 
Ἔ Υεθϊα, 46 

ὕρΡεᾷ 5ίοσγ, οό, 971. Ζ 

παι καὰ ΤἈμπιμυπι, 382} Ζαδπαῖπι,᾽" ῥ᾽αΐῃ υἕ, 121 
ν Ζαϊταοη, Μῖ., 26ς 

Ζαϊτιυηηδ, 4218, 219 ἔ-. 
ΨΈΚΝΕΒ, Μ., ου 7υὰ. 5, 130 (. ] Ζαρβοη, ξ 306 
Μετβίοῃβ, δηοῖ., οὗ [πάρες, [ηἰτοὰ. Ζεθδῃ, 218, 219 ἴ. 

ὃ 8, χἰῖν Β΄. Ζεδαὶ, 258 
Υἱπῖαρε ἐεβίϊναὶ, δ Θβεομοπι, 95 Ζερυϊυη, 49, 115, 156 

5ΒΠοΒ, 2118} Ζεεῦ, Ζεῦ 5 Ῥγεβ, 2141. 
γον», }ερβίμα᾽ ε, 299, 301 ἔ,, 304} Ζερῃαίμ, 35. 

Ζεγίτη, 197 
ν Ζετηᾶ, Ναῆτ, 290 ἴ. 

ΜΝΆΤΟΗΕΒ οἵ (δε πἰρῃξ, 209 ] Ζῖρ, ΑςΖίΌ, 49, 51 

ΝᾺ οὗ Υδῆνο, ἡς{.} Ζοταῇ, 415, 316 

Π. ΗΕΒΕΕΥ ΜΨΟΚΌΘ ΑΝῸ ΕΟΚΜΞ. 

ΠῚ Ῥλοκ 

ταοκ ᾿ ΟἽΝ Βυπιᾶη Κὶπά, οἴμες πε, 353 

ἼΩΝ Μὰ περαῖϊνε, τεΐωδς, 292 }Ὲ ἴῃ ἀϊδ) ποῖϊνε χυαοβιίοῃ, τς 397 

ΣΦΙ 236] ττῖν ἃ οετίδίη, 316 



ΙΝΡΕΧ 4δς 

ῬΑΟΕ ῬΑΟΚ 

ΠΝ ποῖ ἀϊκιτ υῖνε, 228 ὃν ΠΌΣ 41: 

τὸν 250 "ΝΜ 33 τᾶς, 187 

“ὃν 94 ον 03 τ66 
το Ν 1δς [2Ν ΓὩ 243 

πρὴν 818, ψετς, 228 ὃν Γ"2, ὈΝΓΝΩ 434 
Ὀμπφυ ὺκ πενετ ἱπάεβηϊϊε, 207] κΥγὉ Γὴ2 244 
2. Φν 307 Ὁ ΓΙῸ 182 

ἽΝ τεβιγςεῖνς, του, 211 γ5}2 εἰσι Ἰοργ, 419 
τῦμ, πον, τῶν, δου 121 {. 553, γ503 417 

στ ὐπῦν 55, 147 Ὁ»5532 2 Οτεβεῖκ τοπἀοτίηρβ, 419 

ηὗ Ὀγᾶπο οἵ ἃ ἰτἷδα, 187 ΡΤ 2 «39 

γοκ 357 3 τοι 
ὍΝ ἷπ δ οαΐδ, 147 ὈΔΡ2 πιεαπίηρ οὗ ἴδε ῥἷατ., 70 

ὍΝ μητρόπολις, 25, οἵ. 144 ΚΥΠ ΓΡ2 ὲ 298 

ΟΝ, ῸΝ 358 02 ΡῈ 519, ραΐπ, 16ο 

πῆρ 381 ὈΣΡΥΣ 411, ὈΛΟΡΧΣ 121 

ὯΝ 38ο(. πΩ Ῥᾶγ, 351 

2 ὍΡΝ 118} ΓΡᾺ2 ΕἰγΙΩΟΪΟΡΎ, ͵φ.. 

τον 234 ΓΝᾺΣ ΓΙ 6ι 

ΓΝ σΔΥΑΥΔΏΣ, 1443 ὙἹ2 532, 138 

ὉΠ) ὈἽΝ 80 Ὁ") 2 87, Ατδῦ. δεγφᾶνε, ἃ Οδῆ- 
“ν 164 ἴδυτεᾶ, 220 

τοϑκ ννδῖο οὗ ἴδς πίρἢϊῖ, 2Ζιοί.  ΦΦὩ 170 

ϑεῦν 555, 169 ᾿ 
πλν χ, 86 ἔ,, 192 ἔ. [ 2) τηδῃ, 170 

τυ Ἰαΐῖς Ρἱυτ., 87 τὺ οἵ Ι5γαεὶ, 74 

Ὧν Βεΐοτσε ἃ ποπιηδῖνε, 443 7 13 

τιν Ρτερ., ποῖ ἱπβίγαπιεπία, 220 γῦ γο, 269 

᾿ τ) Γωλαθ, Γολλαθ, 30 

Ὁ γῦ2, γῦρ ἡ, ὥθπη “,, (α- 

3 πδδηϊϊε ῥγορεῖ πᾶπιοβ οὗ 

ἃ ἰπ ἴῃς οπαγαοῖεσ οἱἉ, 152, 164, 303 Ρίαςεβ, 30 

Ῥαγιίεῖνε, 3280) οὐπιυϊδιῖνε υβε, 141 

ἃ απὰ 9 Ὀεΐοτε ἱπβηϊῖνε ἰπ εχ- πολ 316..ἃ τηδδβυτς 1685 ἴδῃ ἃ 

Ρτεββίοῃβ οἵ [{π|ς, 420 οὐδὶϊ, 94 

115. Ρἷαγαὶ οἵ, 19 1 199 

ν}3, ιν 1ου } ην 16ο 
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ραοκ 

Ἵ προς ὙΠ ὉΣΒῚ ψεπᾶες οἵ Ὀ’Ὸ 363 
«7 ΣΜ2 243 χ5πὶ 203, 234 

Ὁ 25 ὃν Ὃν 410 5ὶ 2οἶΨ, τγαπβοτιριουδι εττοσ, 441 ἔ. 

“τι (5, τόι [ἡττνι 20", “4121. 

ὕττι 73} Σιν 58ουῖ ἴῃ δἴδιπω, 212 

τέγέγν 186 Ὥλτως, 365 τσὴ 2:5 170 

πρὶ 425 Ὑητπ ρὸ ἰδεῖς βενεσαὶ νγαγϑ( Ὁ), 454 
τοι πὴ ἃ ρεηϊνε, 223 ποτοῦ α ΙΟΙ, 412 

ΔῸΣ σὐται 420 

Ἵ ΕΓ δηὰ οορπδῖς ἔοττη, 430 

Ὅκ... 5 ἴῃ ἀϊδ)αποῖ. φυεσῦοπ, 243 

ὉΌΝΠ δηοπηδίουϑ σςοπδίγυςι!Ίοη, 295 Ὶ 

πὴ Ηεδτ. ἀπά Αγᾶσι. πϑᾶξε, 438} λάνετεδῖίνε δῆες ἃ περαδῖϊνε 

ὙΠ 20", 443 εἶδυε, 416 

κῶμαι 47] “ εχρ]ἰοδῖνε," 212, 267 (,, 269, 435 
το 28ς (. ποῖ 122, εττοσ ἴῃ ἸηΔΩΥ εὐ, 308 

νι ἀεϊίνεν ,ονε, ςοπβιγυςτίου, 28:1 ἴ. ΠΈΣΕ 357 

διαὶ 249] “3 τοῦ], εἴτος οὗ βοῆς εὐὰ., 417 

νηννι, ΠΤ 350] Ἴ (1) 199 

Σροπι, ἸσοΣ τ6᾿, 361 ὋΦ 25:4 

135, 35. 755 300 γ0} 9, 269 
»ῸΟ" 303 
κῦτι αεβείοι ἱπιρογεηρ ἐτωρμαῖὶς Ἰ 

δίβιτηδίίου, 117, 170] πὶ ἑα ἐεί, 142 

οὐδε 2561, εἴ, 360") πὶ 59, ρίοβα, 142 

τ 189} πὶ 425 
ὑθῃ Ζς6.,, 360 τοι 139 

[χν 337, 426 δ ὃν πὸ 409 

[Σὰ] 161} νυ ἢ δοουβ., 308 

ὈΘῸΡ τιοῦη ς35, τός ᾿ ὈΥΡῚ 280 

ὉΠ οαυ8ςε ἃ ραηὶς (σοάλ), 122 

τ οὗ υπεχρεοϊεὰ οοἰποίάεῃος, π 

124 ἴ., 303 Ὁ) 25 Ἄοοηξεάετγαῖες, 428 

πος 361} πνῦν πὶ 453 
ΓΙ 2ΟΝ,, ἀπδεδβίπη]αϊεὰ π,, 438 σι 144 

ὌΡΡΣ 3431} 834 
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Ῥαοξ ῬΑΟΕ 

ὑγ Καῖ, 453 Ὁ" σῖτα καβῖχ, ματι οἰ ρα] ρτεά., 199 
ρρυ 148 Ἴγ5 ρίῃ, ἔοσ Ὀεαϊίπρ ἂρ ἴῃ νγεᾶν- 

τὴ 275 ἵπρ, 5531. 
τγοτι 453 Ἢ Ῥοννείτίηρ, 353 
ΠΩ 166 ὶ 

πΝΌΠ τός 2 

ὉῸπ τί οὐ]. ζεΠ.» 2549 Ὀείοτε ἱπί. ἰπ εχρτγεξβίοσφ οἵ 

ΤΙ ΛΌΠ ΟΠ 1.515, 346 ἔπιε, 4320 
οὐϑοτι 206] 9 ἡεσ, 21ο 
Ὅν" Ὸπ 199, 412 1δὉ 88 
οὉ ρα 157 5) τΐρ ἀϊπβι πα! ]αϊίοι, 291 
τα 35, 36 ὉΝ 1.) δϊεσ δῃ οδίῃ, ἃς., 343 

γι 44, 225, 339 15 ὉΡ 2 189 
ὉΠ οοπίυδοῦ ἱπ Οτεεῖς σὴ ΠΡ 2 δροάοείς οὐ ὦ, 454, οἵ, 325 

Ὁ, 4359 442 

1πῖ (ο( τὴ 15), 3300} τὴος "Ν 
ΠΣ ᾿ΣΟ4 

Ὁ ἸΡ)5 8ι 
γι κη ὍΣ 262 κΏ» 98 
5Ὸ ἱπί. 360 πῇ (δες ΠΡ 3) 3258, 454 

ἰπΐ, α08., 297 Γ Ὅὰ» 15, 343 
Ῥῖερ.» 297} 166, οἴ. 303 

Ὁ δάΐ., α5 ργεὰ. οὔεπ υπἰπβεοιϊεά, 217 ΩΣ ΠῸ 6ι 

νοΘ οὗ ῥτοβίθιϊεὰ αῃίπιαὶ Κίπάβ, 318 309 22ς 

"Ὁ 346 Ὁ» 20", 442 

ὑμ᾽ ΗἸΡΒ. 47 5 
33" 53, 1605 ν ἴδε ραββῖνε, 377 

οὖν πνν 189 Ὁ εἰτοηςουβῖγ, ἔοσ κῦ, ὦ, 4531. 
τἠν 321 15 νψῆδουϊ κυβῆχ, 203 
8.8 ἴδε 5εᾶ, 158 ΓῸΠ Ν2Ὁ 82 
ΝΗ 125} 529 οἵ βείζυτε ὉΥ͂ ἃ 5ρίτίξ, 198 
παρ᾽, ὈΜΠΠΟΝ 285 228, 32ς, 453 
πΩΝ ἐνὸ ςοπβίσυοιίομβ οοτη δίς, 195 | Ὁ “ ῥτίεβὶ, ἱπ 5. Αταδίς ἰπβοτίρι,, 384 

Ὀγ5 196 
Ὃν 512, ι 52 

ὍΝ τ416, ἰπβη. 337 

ὙΣ ΕἴτΩΟ]ΟΡΥ ἀπά υβδρς, 384. 

νὰ 339 
ὉΠ 5Ὁ) 147 
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8.3 ΔΕΠΒΔΕΥ, 

Τῇ πηρετᾶς. οἵ ΤΊ 
τ 1.1, 

Ὕ... 150 

2. 0 

“τοῦ ἰοτοξ, 

τον 

Ῥρ" 
σκῦῦ μὲν οδρί τα, 
τὴ (7.5) ῥτοπυποίδιίοπ, 

΄ Ὁ 
το 5} 
Ὁρμ "Ὁ δροβίορειβ(}} 
νυν πὸ 

“Ὄ 

πῸ 

ΤΌΝ ΓΙΌ 

γὙΠῸ 

ΟὟΣΓΌ 5], “τσ 

ΡΠΌ 

ὈΡΠΌ 512, 

1Γ5» ἀϊβετεηϊ σοπείγυοίίοης οἵ, 

ποῦ Ὁ 
{2}. 

Δ ὍΝ Ὁ Ὁ Ὁ 

Ῥ 3 ταοτίδύ, ἢ. Ἀζ.» 
ἣν Ἴκὴ9 

κγῸ 

ΤΣΥΡΌ, "35, ἱπιρεταῖίνς, 

ὍΘ οχ ροδύ, 

Ὁ πιδδς, 50}. ἔοτ ἔδω., 

ΤΥ 62, 

ΠΟ 2098, ἢ. ΡΥ. 

ΠΣ 
τι" 

ν)}Ὁ ἴον 18), 

ΙΝΌΕΧ 

141 

318 

443 

166 

148 
τός (. 

153 
2ς8 

322 

Ὁ3 τοενέε, 

0 
κῶῦδο 

“ΦΟΌ τεοουθηρ, πδιτδῦου, 00 
ἰχ.} 
ὉΣΣΙΦΌ 

νῈ:} «εςεηῖ, ρδβα, 

το 2053, ῥγοῦ. εττοῖ, 

πσψο 65, 

τοῦ" κῦρΌ 
ὈρΌ 5:7, 

ΚΙῸ Ξαβῆος, 

3:5 
π215 τυροιτυοπς ίοτ, 

ΤΥΣΌ 

με, 30 
ΠΡ ΞΔ. 

Ῥὴ 
γκρῸ ἢτε βίψιιαὶ, πυροός, 

ἼΦΟ το! πδσυ υδς, 

ΣΙ 2: ΟῸ 

ΣΘῸ 

ἔπ λ.2. 

ὈΟΦῸ 9», 

ὉΠὉ, ὉΓῸ 

ῬΓΡΌ 

2 

Φ2) οἵ Βοβεϊε ἀρρυοδοῖ, 

Ὁ ὝΣΥΣ τειηδϊ πάεσ, 

ὅῈ 80, δὴ 
91} τίῃρ, 

ὈΡΓῊ) 

ΤΎΡῸΣ 

ἢ) 

ΨΩ 

ὑ), Ὁ) 

141 

3571. 
ΙΟΙ, 166, 2οό, 223 



ἰωσω βρλοκ 
τδδΣ τὃς [γἤ δἶῖνε ςουπεεὶῖ, 42: 

Υὺ) Καὶ. 2411} Ὁ 260 

3:) μΠὶ οἵ ἃ ἀπῖκ, 98 515 ππῦξαδὶ βετϑς, ᾿ς 

“5 10 τῷ» 343] 77, πρ᾿ 12ς, 22ς 
πον κὉ) 4541} 2)ς 

53. σιτεᾶσ ποῖ ἴο ἀο βοιβειδίηρ, - ὺν 298 

Βον εχρτεββεεοά, 3459 "ἢ 92 

τΌΦΣ 4532 ὁ» Ἰορορταρβίκαὶ, 300, 351 
ΠΕΣ οαΐ πρ ἃ οδζοϑσε, 421 τὸς 97 

ἸῈΣ δποιρδίουβ ἔοτιω, 353} τ) 217 

Ὁ» 5οἱάϊε:γ, ἐξρ. ἰοοϊωεῃ, 262 

Ὁ “28 τῸΡ οἵ ῥτίεςε]ν πιϊηϊσαγ, 435 
Ὁ πὸ 195 

2590 ΝΊΡΒ. νυ δεςας., 419} "Ὁ; 282 

τιθ Ὁ δάν. δοςιδ., 21ο] οὐὖνε» τός 
Ὁ Ο 337} ΟΡ» 1521. 

τνὸ ππηρεταῖ.; δορεηῖ, 12ς ] ΡῸΡ 3ηῖ., 38. 

κ'οὉ ἴδς πδπιο, 112 Ρ ταυδδ, 41οἵ. 

. 188 ἢ» 39 

τὸ τοῦ 5, 412} Ὃς 181, 392 

Ὧν Ρ 412} ΨῈ 298 
ἡ) 343 τι πον 187 
"9 164 Ὑνν πον 386 
Ὁ 261., 153, «ὦ τε Ρ 

πὸ 273 
» οἿτὸ 244 

Ὁ ἼὩΡ Ρῥτοῦ. εττοῖ, 0 Ὁ 236 

ΣΡ τ δου.» 300] νην αὐποπηαὶ 5υβῖχ, 419 

2 ὯΡ 2546, Ὁκ 300, "Ὁ τ 2584 "κὺρ 322 

ΤΡῚΣ Ἣ δηὰ δααϊναϊεηῖς, 7ς [ τυῦρ, ὉΣ30 157 

τὴν 9235} πῦρ 269 
Ὁ πὰ ᾿πβη.» 1οῖ [ὅρ3:0 ἰπ ῬΒοςη. ἱπθορῖ., 223 

εἶδυϑεβ δῆες, 350 Ὁ 420 

τῆς Ἢ 122} ὈΝῸ 223 

25 Ψ 196 γλ2)9 ῥγίῃςϊραὶ τβεῃ, 425 

τῷ 416 Ὅρ 375, 377 
[»} 425 ρἷυτ. οὐ ϑῦ 97 



ΙΝΌΕΧ 470 
ῬΑῸκ 

ὉΡ0 νετῦ, 326 

75, ὍΡΟΥ 109, 343, 363 
ὍΡΌ3 ὍΨΡ 357 

ὝἼΡ 412 

" 144, 148 

Ἔν, ἘΡ 17 
ϑυ, γψ 138 

18} 453 
ὄφὺ (ὃν, Ὁ») 26ο, 441 

πῦρ δᾶν. δοσῦβ. ργείειτεὰ ἴο 

ΠΓΡ2, 420 

» 
ῬΏΥ, ὌΨΩΥ Σ7ο 

Ὁ οι(. 

ῬῪΣ Συδυκ, σοὰ, 16 

ΓΥΡῚΣ 148 

ἣπε 36ο 

ὉΥΟΣ οοΐουν 87.) 1:48 

δ 2ο6 

Ὁὖν ἴῃ ἱπβουῖρξ. ἴτοπι Τείμηᾶ, 220 

ἐΣ Μιάϊαηϊϊε πᾶπις, 220 

ΤΩΣ 29, 125 

ΡΥ τοΐπου δῖα, 187 

ΠΟΥ 307 

ΩΣ 203 

πΣ 266 
Ὁ Σ 259. 

Ῥ 
ἰχν 1όο 

Γ 36 

δπρ 425 
Ὁ 220 

ἰχ 280 
ΣΡ ἢ ΦΨῸΣ 282 

ὨΝῚΡ ἱπῆπῃ., 

ῬΑθκ 
ἰλι 267 

Ὁ 223 

“ 

νι τα ἸαΥῪ βεπβο, 210 

ὭΌ .«.. 2 σοηραγ. ψ ἢ ἰμῆπ., 203 

ΠῚ 258 

“ἢ ποῖ οοἸ]οαυΐαὶ ρετί. οἵ τ, 416 

δ 333 
Γ 217 

ΤΥ ΠῪὄ 1οῦ 

ὉΣΣΝ 139 

ὉΠ ΕΠΟΝ, 170 

2. 297 
Ὁκ 3. 195, 453; Ὁ 2 195 

Ὁ 244 

τὸ ΓῸἋ 346 

ἱν ] 339 

ὮΝ.) 303 
ΠΡᾺ 217 

Ὁ ΠΡῪ 412 

μὰ η8, 393, 339, 417 
πΡΡἋ 1γ1 

λ 
ἰυλὶ τ 141: 

ὈΣΔΣΡ 228 

πϑν. 267 

πα 148 

Ὁ 5εῖ ὑρ δὴ ἰάοῖ, 402 

οὔ οὗ 236 

πὸ 267 
προ 12ς 

πε, τ 43: 
-Ὁ 218., 258 

τσ 152 

Ῥασ᾽ 353 



Ὁ 
ῬΑΟΚ 

Ψ΄ κουπὰ οἵ, 309 

ν᾽ τεϊαῖϊνε, 57 617 »13 85, 144,187 

τ ὃν ὅσ.» 13, 434 
ἔ λτῚ 2 4418 

Ὅν 153 

19)2) ὍΨ 430 

20 152 

“ον ἰηϊετρτείδοα, 207 

ογῷ 171 

ὙΦ᾽ 166 

γι 54 

τον 103 

ὋΨ 317, 318 
Ὁν (2) οἵ ἃ βίοῃε νγεϊρδῖ, 14ς 

τον νατίου δρε]]ηρ, 448 

Τν3 τὸν 21 

πὴ " 
οοῦν 435 
5: ην 223 

Φφιροη οὐ ! 322 

ὩΣ 12) ον 1οῦ 

11. ΟΘΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, ΟΒΒΕΕΝΑΤΙΟΝΘ. 

φαοκ 

ΑΒΒΕΕΙΑΤΙΟΝΒ ἱπ Ηεῦτενν 

121, 415, 416 

Αςοεηῖ, νατίεα ἔοτ τα γίμπι, 151 

Αςουβ., 4050]. οδ)εοῖ, ἀουδ]ε, 126, 333 

αυδ!βεὰ ὈΥ (7. 448 

- δᾶν,, οὗ βρεοἰβοδίίοπ, 19 

ἄουθ!ςε, δέϊετ νΌ. οἵ αἀἰϊνϊἀΐπρ, 210 

αἴϊετν νὉ. " 5Ξατἰϑέγ, βξυρροτῖ, 412 

ΑΒδεπααῖῖνε ἀπά περ. οοὔταϊπαϊεὰ 

ἔοτ επιρμδϑὶ8, 337 

ΑἸΠτεγατίο, 152 

᾿Απηεχαδίίου, κυσρεπάεά, 419 

471 

ραῦκ 
Ἰὸϑ 103“. 

πρὸ 326, 365 
ϑοϑ 73 
γοϑ 333 
ῦγῦο 54 

νον 262 

ὍρΦ χὶ (,, 88, 80 
νι. 2 157 

: ιχ 
ΤΩΝ 3281. 

ῃρ 416 
γῆι οοομίπεαῖ, 273 
ὍΣ 42 

οΥνπ 250 

ΛΠ ΤΌΤ, πο ΓΘ 67 

ὩΓΣΌΣ 428 

“ὉὮ 114 

[} 148 

ΤΠ, Ἰατηθηῖ, 303 {. 

ἢπ Ἰδιθουτίῃο, 303 

πρ 259 
Ὁ" 380, 38:1 (. 

Ῥαῦκ 
ἈΑρροβίτίοῃ, οἵ βεπυβ δῃὰ βρεοΐεβ, 114 

ἴο ἀερεπάεπὶ ρεηϊξίνε, 29 

ἴο σονεγηΐηρ που, 29 

οὗ νεζγὍβ, 267 

Ατςϊς, Ὀείοσγα ςοηβίσ. βἰδῖς, 223 

ἰάϊοπιδῖῖς ἀδς οἵ, 20ς, 233, 319 
Αβγπάείοῃ, 164, 397 

στ βεπάερης, τός 
ΟἸἰγουπιβίδητίαὶ οἰαυι86, 

124, 125 ἴ., 1ι8ς, 302, 321 
Ῥοβίροπεὰ, Σεὶ 



472 
ῬΑΟΣ 

Οἰτουχηδίδηκίαϊ οἷαυδε, απιεροβεά, 346 

Οορπαῖε βυδ)]εοῖ, ΡίοΡ.» 300 

Οορπαῖε οδ)εςῖ, 233 

(οποοτχά, οὗ 5.0]. δηὰ ῥὑγεά., 220 

(οπάϊκτίοπαὶ ϑεπΐεποςϑ, 289, 357 

(ϑεε αἷ5ϑο Τεηβεβ.) 

(οπϑίτγυςϊ 5ϊδῖε, ΞΒυϑρεπάεὰ, 161, 419 

Ῥείοτε ῥζερ. δπὰ ρεηϊξ., 223 
(οπίαπιϊπαίίοη οἵ 5ἰρηϊβοδίίοθ, 4337 

Οοιτεϊαίνε εἰαυϑε5, δ ἀϊην δηὰ 

Ῥτοπιΐβε, 13 

Ῥίβοοτά οἵ ρεπάεγ, πιαϑο. υῇ. 
ἴον ἔδπι., 303, 419, 451 Π., 453 

οὗ πυπδεῖ, 121, 321, 328 

Π᾿ϑ)αποῖῖνε φιεϑιῖοθ, 243, 337, 397 

Ῥ᾿βιτίυϊτῖνε βυβῆχ, 267 
Ῥοουδ]ίηρ οὗ ἃ τηαῖε Ἰοβῖ, 217 

Ἑπετρεῖὶς πιοοὰ (“ νοϊυμπίαϊινε᾽")), 258 
Ἐχοϊαπιαίουυ βεπίεηος οἵ οἷς 

ταδιηθεῖ, 211 

Ἐεπιϊπίπε ἴῃ πᾶπιε5 οὗἁ οδ]]ἑπρπ, 

165, ἄς.» 138 

Εἰπῖϊε νετῦ, σοπεϊπυΐηρ ἰηΐ, ψ 

Ἄοδδηρε οἵ 50].» 442 

Οεηϊτῖνε, δἴϊες ρσορεῖ πουῃϑ8, 189 

ἵνο ρεῆ. ἀερεηάεηϊ οὔ οπὲ 

πούῃ, 19, 215 

(8εε αἷϑο Αππεχαϊϊοη.) 
Οεπῖ!ε δά)., υβς οὗ δῖ. τ, 32 

ΗΙΡὮΙΙ οἵ 5Ξεηϑε- ρεγοθρίίομ, 353 
Ἡγροιπεῖίςαὶβ, ἴεηβεβ ἰῇ, 8εῈ 

Τεηβ68. 

ἑἐ, οΪά επάϊπρ οἵ 2 56. ἔεπι. ρετί., 145 
Ῥύοῃ. 2 36. ἔεπι., 145, 377 

Ιπιρετίεοϊ, ἐπεγρ., ἰῃ οοηδβες. ἴεῃβςε, 182 

[τεχυεπίαῖϊνε, 170 

Ϊπβη. αὖβ., ΝΙρῃ., ἔτοται ρετί. 

5Ξίεαι, 297 ἴ., 442 

ΙΝΌΕΧ 

Ῥαῦβ 
Ιπῆπ. δϑς., σοπεϊπυΐηρ Πηϊϊε νὉ., 211 

αἵ τῆς Ὀερὶ ππίηρ οὗ ἃ βεπίθηςς 

νἱϊπουΐ ἐπι ρ ἢ δ55, 249 

Ιπβηϊεῖνε, 580). ἴῃ ποπιϊπαῖῖνε, 244 

ἷπ αἀϊτεςῖ τερσίμηδη, 217 

ξεταπαϊαὶ, 73, 76 
ψ ἢ περαῖίνς, 77 

7υβδῖνε, Ξεοοῃὰ Ρεγβ.» τόι 

[κἰἴετβ ἀδονς ἴῃς Ἰἰπε, 400, 401 (. 

Γοοδῖϊνε ἐπάϊπρ, πιϊϑίδκοὴ ἔοσ ἔσῃ. 295 

Μεϊοβί5, 18 
Μίχεὰ ἰοτπιβ, 318 

Νοτηΐηδὶ βεπΐεπος, ραγεηιῃεῖὶς, 24 

Νουῃηβ ἰογτπιεὰ νυ τἢ αἰχο », 121 

Ναυχηεγαὶβ, ἵγτερ. σοῃβίγυοσιίοη, 223 

Οὔ )εςῖ, αὐβοϊυῖς, βεεὲ ΑἼουβαῖνε. 

οορῃαῖς, 233 

Ἄοοποοχηϊϊδηΐ, 308 
ἀουθὶς, δες Αςουβαῖϊνςε. 

ΟἸΪ]εςοὶ οἰαυβε νἡτμουΐϊ σοη)αποιίοη, 267 

Ῥαταϊαχὶβ, 18ς 
Ῥατιὶοίρὶς, οἰτουπιβίδηιίαὶ, 219 

Ῥαββῖνε, ἀϊγεςϊ οὐ). ἰπ δοουβ., τος 

Ῥαιγίαὶ δά]., ἔγοπι ἔεπι. που ῃβ, 3243 

Ῥετίεςϊ, οἵ Ἀχεὰ τεβοῖνε, 577 
πῃ ἐχοϊαπιδίογυ αυεβιϊοϑ, 240 

ἴῃ ἀτρεηΐ επίγεδίυ, 280 
οοηβες., ποῖ στάπι. βιιδογάϊπαϊς, 350 

δίϊετ ἱετηρογαὶ οἱδιιβε, 220 

Ρίϑκα, δοῖ. 

ΡΙαγαὶ, ἰπϊογηδὶ, 298 

ἴῃ Θ' η) τ]! ἰπβοτῖρῖ., 1535. 
Ρτερπαηὶ σοπβίγυοτίοη, 333 
Ῥτοϊαϑβὶβ, ἰσὶ ρ]ς, 251 

Κεϊαῖῖνε οἰδυβε, ΨιΠοαΐ τεῖ. ῥτοπ.ν 430 
ΡτΓοποπιῖπαὶ Ὄοοπιρεπιθπὶ 

οπιτιεά, 122 



ϑυδ)εςῖ, οοσπιαῖς (Ρῖςρ.)» 

ϑυβῆχ, τεβεχῖνς, 

ϑυρετϊδῖίνε, 

Τεηβεβ, ἰῃ ΠΥροῖεβὶβ ΘΟΏΙΓΑΙΥ 

ἴο τε] ν, 

ἷπ σοπιϊπυςα Βγροϊμεεῖς, 

ΙΝ. ΡΑΘΘΑΘΕΘ ΙΝΟΙΘΕΝΤΑΙΙΥ ὈΙΒΘΟΌΘΘΕΏ. 

Ῥαὺξ 

Εχοά. 321 142 
Νυω. 12} 88 

131 399 
211 326 

21:50 4 40οο ἔ. 

31 445, 447 
325 300 
3:0. ὦ. ὦ 5 

7.88. 1ὸ 

τιϑ δ᾽ 
11}. 109 

133 47 5. 
1: δι". 
1318 6 

1518: 5, 33 
1598 5. 20 
1610 5 
τ} 46 

1γ}-18 5, 43, 47 
1η}418 Π 

το 49 ἴ.ν 51 
τοῦ 49 
195 6 
245: 4, ἴο, ός, 67 

170, 196, 203 

300] Τεηβε5, βεάπεπος οἵ, 
(8ες αἷ5ο Ρετγί., πωρετί.) 

ἄν, οἱά ἐπάϊηρ οἵ ἱπιρί. ρτε- 

βοτνεά, 

228 ἐΐ, ἐπαϊηρ οὗ δρϑίγαοϊ πουῃβ, 

1 ϑ1:. οἵ 

13 
18 

2 858). 2311 
245 

1 Κίηρβ 412 
Γ 
14} 

1518 
1:8. 

2 Κίπρβ οἵ 
41ἴ 
23 
251 

1: Οβγοῃ. ς" 
2 Οβγοῃ. 1.516 
Ιβαα}βδ [ΟἿ 

1918 

2318 

7εγεπιίδῃ ς 235 
Ηοβεᾶ 993 τοῦ 

Ῥβ8δ]ὶπ ὅδ 
689 

7οῦ 618. 

473 

ΡΑΟΞΕ 

73. 357 

199 
τός 
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ΟΟΤ7., 

ΙΝΌΕΧ 

ΑΒΒΚΕ ΨΡΙΑΤΙΟΛΝΘ.5 

Αὐϊδοτίσεά Ἐπρ] 5 ΝΜ εῖ- 
βίου, 1611. 

]οβαππες Βδοππιδπη. 
Βἄδεκεν (ϑοοίη- Βεῃσζίῃ- 

ξεν), Ῥαϊάϑιϊπα ἀπὰ 5γ- 
τίεη, 34 εἀ. 1891. 

Βας Βδ}}ὰ]. 

ΗἩεῦτεν δπὰ ΕΠρ] 5} 1,οχὶ- 
σου οὗ ἴδε ΟἸΪά Τεβία- 

ταεηῖ, ἃς.; δεἀϊιεὰ ὉΥ 

Ε. Βτονῃ, 85. ΚΕ. Ὀενεσ, 

δηὰ Ὁ. Α. Βείρεβ, 1891 Β. 
Εχταβὶ Βεγίμεδυ. 

Ουβίαν ΒίοΚεΙ]. 

Ἑπεάτίο ΒΊ εἰς. 

ΒΙθε1-1 Ἔχίκοη, εἀ. ὉῪ Ὁ. 

ϑοβεκεῖ, ς νοἶβ,, 1869-- 

1875. 
Οεβεηϊυ᾽ ΗἩδηάνδτϊεγθας ἢ 

δες ἀδα ΑἸϊε Τεβία- 

τηθηῖ; 12 δα, ΌΥ Βιυ}], 

ψ τῆς αϑββίβίδηος οἵ 50- 

οἷῃ δπὰ Ζίπιπιεγη, 1895. 

Ετὶεὰ. Βδιιίοποτ, Αὐϑ ΗΠ] ἢτ- 

᾿ἰοβεβ [ΓδβρσθυοβΒ. ἀεῖ 

Βερτγδϊδομεη ϑργδοῃο, 2 
νοΐβ., 1866, 1868. 

Καὶ Βυάάε. 

Ῥαυὶυβ (ρββεὶ, 

Οοῖρυβ ᾿πβοσροπυπι [.8- 
ἰπαγαπι. 

Οοτρυβ [πβοσροπσπι 86- 
ταὶϊτἰοαγυτη. 

Ό. Η. Οοτῖ!. 

Ε. ϑεϊγαάοσ, ΤῆἊἪο (Ουῃεὶ- 

ἔοστη [πβουτὶριίουβ δπὰ ἴῃ 

ΟΙὰ Τεβίαπιθηὶ, 1888. 

28..085., Ὀἰϊοομπδι οἵ ἴδε ΒΙδῖς, 

Ὀε., 

ὉΪϊ., 

οοτση., 

Ὀτ., 

Εν., 

Εν., 

Εΐ, 

ΕἸ. 105.» 

σ47., 

6 ε5.35, 

εἀϊιεὰ ὃγ ὟΝ. δι, ἐσὲ 
εἀ. 1863, 3 νο]Ξ.; νοὶ. ἱ. 

2ὰ εἁ. 1893. 

Ετδης ὈὨ εἰ σϑο ἢ. 
Αὐγυθὶ ὈΠ]πδπη. 

Α. νδὴ Ποοτηϊποῖς. 

5. Ε. ᾿ήίνεσ; Ὀτχῖ, Ης- 

Ὀτενν ΤἸεῶξεβ, 34 εὰἁ. 

1802. 

ἘΔ] 150} Ν ετϑίοῃϑβ (ΑΥ̓͂. διὰ 
ΚΕΝν.. 

Ἡεϊητίο ἢ Εντα]ά. 

ΟΒυσο ἢ Εδίμεοτβ. 

ἜΠανίτς -]οὈβερῃυβ5, εα, 

Νῖίεδβε, 188)--ἰ8ος. 
Ἑ. Κευβθ, σεβομβίομίς ἀε8 

ΑἸξεη Τεβιαπιθηῖβ, 1881; 

2ἃ εἁ. 1890. 

Οεβεηίυβ᾽ Ἡεδτἄϊδομε 
Οτδαιπιδῖῖκ, 251} εἀ., ὉΥ 

Ε. Καδυΐσβοῃ, 1889. 

6ε8. ΤΆε:., Οεβεηΐυβ, Τμεβαυγυ5 11η- 

ΟΔΑ͂Ι, 

ὧν. 

ΟΡῚ, 

ξυλε Ἠεδτγαεδε εἰ ΟΒδ}- 

ἄδεαςε Ν. Τ., 1829-18ς8. 
Κ. Κιεεῖ, (σεβοβίοπίε ἀες 

Ἡεῦτδου, ἱ. 1, 2, 1888. 

1892. 

ἙΕ. ϑοπὕτεν, Οοβοδίοδις 68 

ἡδαϊδομεηῃ οῖκεβ ἐμὰ 

Ζεϊιαϊίες 1ε58 Ομτίϑιδ, 2 

γοῖς., ι386-189ο. 

Οεβοδίομίες ἀι59 Μοὶ 65 

Ιδταεὶ (Ενναϊά, δὰ δπὰ 
24 εα., ᾿ι864-1868, 8 

νοὶβ.; ἩΗἱϊισὶσ, 1869; 

ϑίδας, 1887 ἔ., 2 νοἶΐβ.). 

“ 8ὲες Ργείδος, Ρ. υἱἱἱ, ΑὈτγενίαίουβ νυ ἱοἢ ἃσα ἰῃ ΟΟπιΠΟη 86, 50 οἷ 85 ἴπε 
ὨδΙη65 οὗ οἰαϑϑὶς δυΐμοιβ δηὰ Ομυγοῦ Εδίποῖβ δηὰ ἴῃς {1:5 οἱ ᾿μεὶτγ νοσῖκβ, ἂσε οὶ 

ἱποϊυάεά, 



ΙΝΌΕΧ 

ΤΟΔΛ, ἩΚυδηεῦ, Ἠβιουιβϑο-οτὶ- 
ἰδοῦ Οπάεστγζοοϊ, ςῃΖ., 

νο]. 1. 24 εἀ. 188ς, 1887. 
(ΑΑΌΟΙ. τ86:1--ι8ός.) 

ἯΙ, Ἐνα]ὰ, Ηἰβἴουυ οἵ [ϑβΞιδεὶ. 

(Τταπβιαϊϊοη οἵ ΟΡ Ιλ) 

ΗΨἊΨΔ., ἩἨδαπάνδτείεγθυςἢ ἀ65 ΒΙΡ]}- 

δε ΑἸϊετίαπιβ, εἀ. ὉΥῪ 

Ε. ἈΠεδπι, ι8ι εἀ. 1884; 

2ὰ εἀ. 1893-1894 (οἰϊεὰ 
τὨγουρδουῖ ἔγουι ἴῃ ἢγβὶ 
εὐἀϊοη). 

58δε., 7ουχηδὶ οἵ ΒΙ δ] ςαὶ Γΐετα- 
ἴατε. 

ΚΑ͵ἈΤΆ., - Ἑ. ϑοβγδάεν, Ὠϊς Και ΐη- 

βοιγεη υπὰ ἀδ5 ΑἸϊε 

Τεβίδιηεηϊ, 2Ζὰ εἀ. 1882. 

Κε. ς. Ε. Κεὶ.. 

Κι. Ἀανὶά Κἰπιομὶ. 

Κι, Κ. Κιίκιει. 

ΚΙΊο,, οὐ ΚΙοβῖ., Αὐγσυϑὶ ΚΙοβίεττηδῃῃ. 

Κη., Αὐυγψυβὶ Κηοθεϊ. 

Κό., Ε. Ε. Κδηΐς, εβγρευᾶσας 
ἀετ Βενγαἰβοῦεη ϑργαοῃς, 
ἷ, 1881; ἰϊ. 189ς; Εἰη]εἰ- 

ἴυαηρ ἴῃ ἀα8 Α. Τ., 1893. 

Κυς., Α. Κυδηοη. 

ἃ ἴ3Ρ. Οογπεϊϊυβ ἃ 1ρίάς. 

1κλὰ., οὐ Τα... Γῆ στ, 

Μα5., Απάγεαϑ Μαβίυς. 

Μεὶϊ., Ετηβὶ Μείεσ. 

Μεγ.» Ἑάυδτὰ Μεγετῖ. 
ΜΗ., Μιδβηὶς Ἡεῦτεν; ἴδε 

Ἰδησυαρσο οἵ {πε Μίβῃπα, 

Τοβερμῖα, μΜιάγαβῃϊπι, 

δά οοηβίἀογαῦ]ς ραγῖβ 
οἵ ἴἢε Ταϊπιυθὰ; οἴϊεῃ 

οΔ]]6εὰ, ποῖ νεῦὺ ἐεἰϊοὶ- 

τουδὶ, “Νενν Ηεῦτεν,." 

Οεβεπίυϑ᾽ Ἡδπηανδὄτσγίε- 

Ῥυςἢ, 81}- 111} εἀβ. ΌῪ 
Μεδπαυ δηὰ Νο]οκ. 

ἈΠ παπη, Ναπιοτὶ, Ὠευ- 

τετοποπηΐυτῃ, ὑπὰ Τ]οβυᾶ, 

1886. 

ΔΌΣ, 
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Νό., 
ΟΙ., 

ΤΒεοάον Νδὶ]άεϊκε. 

]αβῖυβ ο)ἰββαυβεη, 1, βὩς- 
Ῥυςῦ ἀες μεργᾶϊξοβε: 

ϑρύδοϊς, 1861. 

ο.52, Οποπιαϑίίϊοα ϑαδοτα, Ἂδἀ. 

ἰαρατάς; 28 εἀ. 1887. 

ῬΑ0Ο.5., Ῥτοοεεάΐηρβ οὗ ἴδε Απιετὶ- 

οδῃ Οτεηΐδὶ ϑοοίεῖγ. 
ῬΕῈ ο"". .“54., Ῥαϊεβιίης Ἐχρίογδίίοῃ 

Ευπά, Οὐδατίενν διαδῖε- 
τηεηῖβ. 

ΧΕΙ, ἘἈεαὶ-Επογοϊοραεάϊα πϊς 
Ῥτοιϊεβίδπιίβοῃς ΤὨςοΐο- 
Εἰε υπὰ Κίτοδε, 28 δὰ. 

1877--1888. 
“584., ῬῬτοςεεάϊηρβ οἵ ἴῃε ϑοοί ες 

οὔ ΒΙὈ)ῖ.8] Ατοβδςοοὶ- 
ΟΡ. 

Βδ., Βαϑηὶ.- τ - - - 
ΚΕ, ενυς ἀ65 ἐϊυάε5 αῖνε. 
ΕΙ(ΌΟ., ἘΔ [μονὶ θεω Οεοβοη. 

Ἐον,, 8.13, Ἑἀναγὰ Βοδίηβοη, Βἰ] ςαὶ 

Ἐδβεδύςδεβ ἴῃ Ραϊ]εβίίης, 

ᾶς., 24. εἀ. Βοβίοη, 186ο, 

3 νοἱϑβ. 

Εδ., ος Ἀοεά., Ε. Βοεάϊΐρετ. 

Κ,, Ἐξσοοτάβ οἵ ἴδε Ραβί. 

Κν., Εενίβεὰ ΕΠ] 5} ΜΝ ετείου, 
ιϑδς. 

ϑο ηι., ϑεδθαϑίίδη ϑομπιίά. 

59., Ἠερτδίβοῃε ὙΝ δσιγθυςὴ 

ζυπὶ ΑἸΐεη Τεβίδτηδηΐε, 

ΟΥ̓ Ο. δἰερίτεα δηὰ Β. 
δίαάς, 1893. 

δῖα.» Βεγημαγὰ ϑίδάς, δ γθυς ἢ 

ἀδς πεῦυγϊβομεη Οτασῃ- 

τααῖῖκ, 1870. 

ΞΡ}, ὅϑύῖνεν οἵ ΝΝεβίετῃ Ῥαϊὶεβ- 

τἴπε. 

Τ35., γε  μαυβεη, ες Τοεχὶ ἀον 

Βοος ϑαπιε 5, 1871. 
Ὀτίνεν, Νοῖςβ οὐ ἴῃς Ης- 

ὕτεν Τοχῖ οὗ ἴδε Βοοκϑ 

οἵ ϑαπιμεὶ, 1890. 

ὙΤμεοάοτεῖ. 
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7Τἀ2Ζ., Ὑμεοϊορίβομε [ὲτεγαῖυτ- δἰδιογίβομβεη ΒᾶσςΒβεε, 

ζεϊξυηρ. 1889. 

ΤΆᾺΤ. ὙπΒεοϊορίβοι Τι) βο τῆ. ΖΑΤΊΥ͂,., Ζεϊδομηῆ [ἄν ἀἰς αἱεϊεβίδ- 
Τι.-]ὰη., Ὑτεπιο} } 1.5. απΐυ5. ταθηίςῃε ἈΝ Ξε πο μδῆ. 
χαι., ΜαϊδὈ]υβ (ἴδε δπποίαδιίους  Ζ2,,706., Ζεἰϊπο τ ἀες ευΐθοβει 

Ῥυϊηϊεὰ ΌΥ Κορετῖ 8ῖἴε- Μοτρειϊδηάίϊβομεσ Οε- 

Ῥἤεηβ ἂδπὰ ἱποϊυάεὰ ἰῃ 56 Ἰβομαΐς. 
Οδμεὶ ϑαεγὶ υἀπάεν ἴπς} ΖΟΡ, Ζεἰιβομτί ἀθ5 δυο ει 

Ὡᾶτηε οὗ ΝαϊΔ Ὁ] 0.5). Ῥαϊδϑπα-  ἐετεΐη 5. 

νε., 75. γε μαυβοη; Νε.,} ΖΡ ΖΤά., Ζεἰιἐς τῆι Πῖς νυ ϊβθε 3. μβδῖ- 
Ουπιῤ., Ὀῖε Οοχηροπιξίου. Ἰίοῃε ΤὨεοϊοσίε. 
ἀε5 Ηεοχαΐευςῃβ υπὰ ἀεῖ 

ΒΙΟΝΑΤΌΒΚΕΒ ΕῸΞ ΤῊΞ ΗΕΒΕΕΝ ΤΈΧΤ ΑΝῸ ΜΝΕΒΒΙΟΝΘ ΟΕ ΤΗῈ ΟἿ 

ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΗΉ Ἡεῦτενν Ἴσοηῃβοηδπὶ ἰεχι. 38,0υἀ- 5 Ἡεχαρίασ ϑγιίας; πιδβὰς ἔτγοστω 
1η“:. εν δη δπὰ ϑαπηδτίίδη τὰ - ἴδε Οτεεκ (βες ὃ 8). 

οεπϑβίουβ οἵ ἴῃς Ῥεπίδίευοῃ. Ἐ, ἸΤαϊίη νεγβίοη οἵ 81. ]εζοπις. 
ΤΆ Μαβϑβογεῖίς ἰεχῖ, νυ νόννεὶβ δηὰ} Ὁ ϑγγίας νεγβίοθ (Ρεβῃϊο) : Φ.4.Ὲ 

δερςεηΐβ. : ἃς., 5εε 8 8. 

(Φ Οτεεὶκ νετβίοπβ : (548 ἃ;ς,, 5:ε ὃ 8.1ἃ Ατδδὶς νεγβϑίοῃ, τδάες ἴτοπι ἴδε 

᾽Ἂ Αφιυΐα; Σ ϑγιηπιδοῦυβ; Θ ΤΠεο- ϑγτίας. 

ἀοιίοη. Φ Ταρυπι: ὅ7γ5.} ἃς,, 5Ξες 8 8. 

1. ΟΙὰ [μκεἷἰπ (ρτε- Ηἰεγοηγπιίδη); ἃ 425: Τετγυβαίετα Ταιρυπι. 
Οοριἰς-ϑεαμίάϊς ; εἪ Εἰπϊορίς ; 



ΤΙ 
[ηἰογηδίίοηα! Οποα] (ΟΠΙΠΙΘΠί ΔΓ 

νΟΙΜΕΒ ΝΟΥ͂ ἘΕΑΡΥ 

Νυπιθογϑ. ΕΒ. υἱε Βεν. Ο. Βυσηλναν Οβαυ, Ὁ.Ὁ., Ῥγοίεβϑοσ οἱ Ηδῦτενν, 
ῬΜδηββεϊὰ Οοϊϊεχε, Οχίογά. 

“Μοβὶ Β[δ]6ε τεδάεβ μᾶνε ἴμε ἱπιργεββίοη [μὲ "ΝτΩθεσβθ᾽ 15 ἃ 40} 
ῬοοΪκ ΟὨΪΥ τοϊϊενεὰ ὃν ἴμὲ Ὀγ Π]ΠδηοΥ οὗἨ {πε Βαϊδαπὶ σμαρίεγβ πᾶ βϑοπιθ 
5ῃηϑίςμεβ οἱ οἱά Ηεῦτεν βοηφβ, Ὀυΐ, ἃ5 Ῥγοῖ. σαν 5βοννβ ὑγ] ἢ δαταίγαθ]α 
531(1}} δῃὰ ἱηβίρῃι, [18 Ὠἰϑίογί δὶ ἀπά τεϊϊσίουβ να]υς 5 ποῖ {πδὶ ἡ Βῖο ἢ [165 
οπ ἴδε βυτίαςθε. Ρτοῖ. ταν β Οοπηπιεηΐαγυ 8 αἰβιϊησυϊῃεα ὉΥ δα 
βοβοϊδυβῃΐρ δηὰ βϑηϊυ οὗ Ἰυάρτηεπι; ἴξ 15 ᾿πῃροββίθ)]β ἴο ςοπῃσηθηὰ ἰΐ ἴοο 
τνάγηη]γ."--ϑαίμγάαγ Κευΐειυ ἔζαπάοη). 

Οτονπὶ ϑὅνο. 93.οὁ πεί. 

Βοι ΘΓΟΠΟΠΊΥ. ΒΥ τμὲ Ἐεν. 5. Ε. Ῥβινεβ, Π.Ὁ., θ.11π||, Βορίαβ 
Ῥτοΐεβϑογ οἵ Ηεῦτγεν, δηὰ σδηοη οὗ (Ὁ ῃσίϑὶ σδυγοῖ, Οχίοσά. 

“ΤῸ 5. ἃ ρίεδϑυγε ἴο 8εῈὲ δἱ ἰαϑὲ ἃ σγεᾶ}]ν οτὶτῖςα] ΟἹά Τεβίδμηεπε οοπ- 
ΠΛΘΠΙΔΥΥ ἰπ ΕΠ 5}. ἀΡοΠ ἃ ροτίϊοη οὗ ἴμε Ῥεπίδίευς, δπὰ εἼβρεοΐδ!]ῦ 
οἤδ οὗ βυςἢ τηετῖϊ. ΤῊΪΒΙ ἢπὰ ΒΌΡΕΓΙΟΥ ἴο ΔΩ Οἴπεσ Οοσηγηςξηΐδγυ ἰπ 
ΔΗΥ ἰδησυάᾶσε ὑροὴ Πδυϊεγοποτηγ.᾿" 

Ῥτοΐεβϑθοσ Ε-. 1.. ΟΌΈΤΙ5, οὗ Υα]ε πίἱνεγϑιῖγ. 
στον ὅνο. 9Φ3.οὁ πεί. 

7υάσοβ. Βγ εν. θξοκοξ ρου Μοομβε, .Ὁ., 1.1..}., Ῥτοίεβθοσ οἵ 
ὙΠεοΪοΩΥ ἰῃ Ἡδγναγὰ ὕπἱνεγβὶϊγ. 

“Τῆς ψοτκ ἰβ ἀοπε ἷπ δὴ δίπιοβρμεγε οὗ βοῃοϊαυὶ ἱπίογεβὶ δηὰ ἰη- 
ἀϊβετγεηοε ἴο ἀορτηδιῖβη) δηα οοπίγονογϑυ, Πἰο ἢ 15. δἷ Ἰθδϑὶ γε γοβῃίηρ. 
νον 1Ὸ ἰΒ ἃ ποῦ]ο ἱπισοαυςίίοη ἴο [πε πιογαὶ ἔογοςβϑ, ἰάθαβ δηὰ ἰπῆυδποος 
ἴπαιὶ ςοηίτο!]εὰ ἴδε ρετίοα οὗ {πεὸὶ Πυᾶψεβ, δὰ ἃ πιοάεὶ οἵ νπμδᾶῖ ἃ 
Ἠἰϑίοτίςδὶ οοπιπλεπίαγυ, υγἱ ἢ ἃ ῥγαςίιἰςαὶ ἐπα ἴῃ νίενν, 5Βῃου]ὰ Ὀς.᾽ 

--Τας Ἱπάερεπάεη. 
Οτονπὶ ὅνο. 93.οὁ »μί. 

Το ΒΟΟΚΒ οὗ ϑ4π,61. Βγ κεν. ΠΈνκυ ῬβΈβεανεν ὅμιτε, Ὁ.Ὁ., 
Ῥτοΐεβδοσ οὗ ΟἹ Τ αβίδσηεηϊ 1τεγαίαγο δηὰ Η]ϑίουυ οἱ εἰ σφίοη, Μεδάνης, Ρα. 

“Ῥτοΐεβϑοσ συλ 5 Οοπηπιεηίαγν νν1}} ἴοσ βϑοπλε της Ὀς ἴῃς 5ἰδηάαγὰ 
νοῦ οα ϑαπλιοὶ, πὰ γα ὨεδγιΪγ σοηρταίυϊαῖε ᾿ἰπη οἡ 8. Βο Αγ πους 
30 ἔαἰ [ὨΓΌ]Υ δοοοπιρ] 5Π6α."--Τς Αἰμεπαμηι. 

: : στον ϑνο. Φ3.οὁ "οί. 



ΤΗΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑῚΙ, ΓΕΙΤΙΟΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ͂ 

νΟΙΌΜΕΒΚ ΝΟΥ͂ ΕΕΑΌΥ 

Τίιο ΒοΟΟΚ οἵ βδ]η18. ΒΥ ΟΒΑΒΙΕ5 Αὐοῦθτυβ Βειοοβ, ἢ.Ὁ)., 

ΒΔ, Οταάυαῖς Ῥτοξεββοσ οἵ Ὑπεοϊορίςαὶ Επογοϊοραάϊα ἀπά ϑυτωῦο ες, 

ὕπίοη Ὑθοϊορίςδὶ ϑεπιίπαγυ, Νεν Ὑοστὶς, ἀπὰ ἘΜΙΠῚῈ ΟΒΑΟΕ ΒΒΙΟΟΒ, Β.Ώ. 

“Ὁ γιβείδη βοβοϊυβῃρ βεεπι8 πεγὲ ἴο βᾶνε γεδομῃεα {με ἰρμεϑβὶ ἰενεὶ γεῖ 
διἰἰδἰπεὰ ἰη βίυαγ οὗ ἴῃς Ῥοοὶς ψ ΗΓ ἢ ἴῃ τεϊχίουβ ἱτηρογίδηςε βίδη 8 παχὲ 
ἴο ἵπε ἀοβρεῖβ. Ηΐβ σγοσὶς ὑροῃ ἰϊ 15 ποῖ ΠἰΚεὶγ ἴο δὲ ἜχςεἸεὰ ἴῃ Ἰεαγπίεεζ, 
ὈοΙἢ πηᾶββῖνε πὰ σταϊπυῖϊς, ΟΥ̓ ΔΠΥ νοϊυπης οὗ ἴμε πιεγηδίίοηδὶ ϑεγίεϑ, ἴο 
νι ῖς ἢ ἰὲ θεϊοηρβ."--ΤῊς Ὀιμιοοὶ. 

2 Νοϊυτηεβ. στόν ὅνο. Ρτίος, φ3.οῊ ἐδ. θεέ. 

Ῥτγονθγῦβ. Βγυ τπε Ἐεν. σκάνεοιυ Η. Του, Ὁ.Ὁ., 11. Ῥτοΐεβθογ οὗ 
Ηδεῦτεν ἴῃ Ἡδγναγὰ ὕηἱνογβίιγ. 

“Τῇῖβ νοϊυπιε μα {πε 8απιὲ Ἅσβαγαοίογίβιϊοβ οὗ ᾿μβογουρῆπεββ δὰ μϑίηβ- 
ἰακίηρ ϑ. πο υβΐρ 85 ἴμε ρσγεσεάϊης ἰββιεβ οἵ ἴμε ϑετῖεβ. [π ἴῃς ογίεἰοαὶ 
ἀγεαιπηεηΐ οὗ 1π6 τοχῖ, ἰῃ ποεΐϊηρ ἴῃς νατίουβ τεδαϊΐπρβ δῃρὰ (ἢ ἔοτοε οὗ 
με ψογάβ ἰπῃ ἴῃς οτίσί πα] Ηεῦγενν, ἴξ Ιεανεβ ποϊμίηρ ἰο "Ὲ ἀεβίγεά. 

Οτονπ ϑὅνο. 93.οὁ »εέ. 

Απιο08 8η4 Ηοβοϑ. Βγ παμαμ ΒΑινευ ΗΆΒΡΕκ, ΡΒ.Ὁ., 1.1,.Ὁ., 

ἰδῖες Ῥχοΐδβββϑογ οἵ ϑεγηϊὶς ᾿ϑησυάσεβ δπὰ 1 ςεγαίαγε δηὰ Ῥγεβίάεηϊ οἵ τῃς 
Ὁ πὶνογϑιῖν οἵ ΟΒίςασο. 

“δε Βᾶ5 βοπε, ννἱἢ οπαγδοίογίβεὶς πιϊηαΐεποββ, ποῖ ον πο [πε ΔΠἸγϑῖς 
Δηα αἰϊδουβδίοη οὗ εᾶοῇῃ Ροϊπὶ, επάεανογίηρ ἷἱπ Ἔνεγυ 86 ἴο Ὀ6Ὲ ἱβογουρη]ν 
ἐχμδυβίῖνα, Ὀὰϊ 4180 ἱπῖο ἴῃς Ἡϊβίογυ οἵ Ἔχεμεβὶβ δῃὰ ἀϊβουββίοη. Νοιῖῃπσ 
δῖ 4}} ψογίην οὗ σοῃβίδγαϊΐοῃ μᾶ5 Ὀθθη ραϑϑθὰ Ὁγ. Ὑῆὲε οοπϑεαυεηςε ἰ8 
τμᾶῖ ψῃθη οἠς σἀγείι γ βιυἀΐε8 ναὶ μ85 Ῥθεη Ὀγουδῆϊ ἰορεῖμεγ ἱπ τΠὶ» 
νο]υπη6, οἰ πο γ ἀροη βοπὶα ρᾶββασο οὗ ἴμε ἵνῸ ργορβείβ ἱγεαϊεα, ουὐὁ ὑροῃ 
50Π15. αυοϑίίοη οἱ ογίτἰςαὶ οὐ ἀπιϊαυατγίδη ἱπιροσίδηςε ἰπ [Πς ἰηἰγοά υοίογΥ 
Ρογίίοῃ οὗ ἴπε νοϊψπιθ, οης ἔδεϊβ πὶ ἢῈ Ὧδ5 οδίδίπεὰ δὴ δάεαυδίεὶν 
ἐχμδυβίϊνα νίενν οὗ ἴῃς βυὈ]εοϊ."--Τὴς Τηπἰεγίον. 

Οτοντι ϑνο. 93.οὁ "οί. 

Ἐβίπογ. ΒΥ 1,.. Β. ΡΑτΤοΟΝ, Ῥῃ.Ὁ., Ῥσοΐεβθογ οὗ Ηεργεν, Ηδγογὰ 

Ὑπεοϊορσίςοαὶ ϑεπλπᾶτγΥ. 

ΤῊ Ϊ5 ϑοΠ ΑΥΎ δηὰ οτγἰεἶσαὶ σοτηπηεπίδσυ οἡ ἴμε ΒοΟΚ οὗ Ἐβίμεγ ργεβεηῖβ 
ἴῃ {81} 1π6 τεπιάγκαῦ]ε δα ἰτίοηβ ἰο ἴῃς Μαββογειὶς εχ δπὰ ἴῃ ναγίδ- 
ἰίοηβ ἰπ πε νἀτίουβ νεγβίοῃβ Ὀερίπηΐης ἢ τπς Οτεεὶ ἰγαηβδιίοη δπὰ 
ςοπίϊπαΐηρ (Ὠγουρὴ τμῈ Νυϊσαῖε ἀπά Ῥεβῃϊτο ἀόνγῃ ἴο {με Ταϊπιυά δπὰ 
Ταγρύπιβ. ὙΠΕ65εὲ ἃγε ποῖ ψίνεπ ἴπ [0}} ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΕΙ ΠοπΊτηεηἴδγυ, γεῖ 
ἴ8εγν ἃγε νεγὺ ἱπιρογίδηϊ Ὀοῖῃ ἔογ {πε Ὠἰβίογυ οἵ πε ἰεχὶ δηὰ τε ὨϊβίουΥ 
οἵ ἴδε ἐχερεβὶβ. 

Οτοντὶ ὅνο. 92.295 "σὲ (ΡοΞίδρε δα άϊιοσδὶλ 



ΤΗῊΗΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΚΙΤΙΟΑ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΥΟΕΜΕΒ ΝΟΥ͂ ἈΚΕΑΡΥ 

ἘκοΙοβίαβίθϑ. Βν ὅξοκοὲ Α. ΒΑβτον, ΡΆ.Ὁ., Ῥτοίδβϑθοσ οἵ Βίδ]1ςδὶ 
Τἀιϊεγαΐυσγε, Βσγῃ Μαντ (ο]]ερε, Ρᾶ. 

“ἼῈ5 ἃ τε] εῖ ἴο ἅπὰ ἃ ςοπιπλθηΐδίοσ οὐ Ἐσοϊεβίαϑίεβ ΨΏΟ ἰβ8 ποῖ εἢ- 
ἀεανοτίηρ ἰο ἀείεπά ϑοηλε πεν ἱπεοσγ. ΤῊΪΐβ νοϊυτηε, ἴῃ 1Πε Ιπιεγηδίίοηδι 
Οὐοτητηθηΐδγυ βογσίθβ, ἰγθαῖβ (ῃ6 ὈΟΟΚ ἴῃ ἃ ϑομοϊυ!ν πὰ βεπβῖθ]ε [δϑῃϊοη, 
ῥτεβεητίης τἶε Τοπο]υβίοῃϑβ οἵ Θδδυ]ΐεῖ βομοϊαγβ ἰομείμε τ ἴῃς δυϊμοτ᾿ 5 
οσσῃ, δηὰ ῥτγον ἀΐηρ ἴῃ 4}} 1π6 ἱπξογτηδιίοπ {πὶ δὴν βιυάεηϊ πϑεαβ.᾽ 

-- ΤῊΣ Οοπρτγεραϊίοπαϊι. 
στον ὅνο. Φ2.25 πε (Ροβίαψε δά ἀἰτοηδὶ). 

δί. Μδίίπονν. Β. τμε μεν. πιουοεβυ Ὁ. Αἰτεν, Μ.Α., Ἑδίονν 
οὗ Εχείεγ (οϊϊερε, Οχίοσγά. : 

“Α5 ἃ τρϊογοβοορίς 8ηα ργδοιῖς αν εχμδυϑβενε βίυαΥ δηὰ ἰϊεπησοα βίδίο- 
τηεπὶ οὗ {πε ργόοθδῦϊε οὐ ροββί]ε ϑοῦυγοεβ οἵ [πε ϑγῃορίϊς σοβρεὶβ δπὰ 
οὗ τμεἰγ γεϊδίίοηβϑ, οηὲ ἴο δποίμεσγ, [ἢϊ5 οσκ ἢ85 ποῖ Ὀθεη βυγραββεα. 
Ι ἀουδὲ 1 11 68 Ὀδεὴ εαυδ]εὰά. Απὰ [με δυΐπου ἰβ ποῖ ὈΥ ΔΠΥ πιδδῃ8 
Ἰδοκίηρ ἴῃ βρί γι] ἱπβῖρμι."" -Τῆς Μειμοάϊει "ΠΟ ἕξιν (Ν ΑΒ Ἐν:}16). 

στον ὅνο. Φ3.οὁ πεί. 

δι. Μακ. ΒΥ ἴδε εν. Ε. Ρ. σου, Ὠ.}., Ξβοπιείξἑπης Ῥσοΐεβϑθοσ οὗ Νὲεν 

Τεβίδπιεπὶ Ἐχερεβίβ, Ρ. Ε. Ὀϊνί μιν ϑοῆοοὶ, ῬΒΠΔαεΙρΡΗΐΑ. 

“ΤΉς ψΠΟ]ε πιακεα-ρ ἰ5 ἐμαὶ οὗ ἃ [πογουρηὶν πεϊρία!, ἰπβέγαςεἶνεο οτίεἰςα] 
βίυαγ οὗ {πε δγογά, βυγραβϑίῃῃ δηγιίηρ οἱ ἴπε Κίπα ἐνεῖ δἰϊετηριεὰ ἴῃ 
τε Ἐπ Π 5} ἰδηρυᾶχε, ἀπά ἰο βἰυάεηίβ δπα οἰεγρυπίθη Κπονηης ἴΠ6 
ΡΓΟΡΕΓ 086 Οὗ ἃ ΠοπητΠΘΠΙΑΓΥ ἰξ 111 ρσονα δῃ ἱπνδί δ ]ε δἱα.᾽" 

--Τὴς 1᾿δόταη Οαμαγίενίγ. 

στον ὅνο. Φ2.50 γηεέ, 

δ. [π|Κ6. ΒΥ πε Ἐδν. ΑΣΡΕΕΡ Ρυῦμμεα, Ὦ.Ὦ., βοπιειίτης Μαβῖεσ οὗ 

ὐπίνεγϑιιν ΟΟΙ]ερε, Ὀυγμδπι. 

“ε ἅτε ρ]εδϑθά στ ἴμ6 (πογουρῆπεββ ἀπ βοϊεπεϊῆς δοσυγαον οὗ [ἢ 6 
ἱπιεγργείδιίοηβ.. ... 11 566 ΠῚ5 ἴο ἃ 1π8ὶ ἴῃς ργεναί ηρ ςμαγδοιεγίβιὶς οὗ 
1ῃε ὈοοΪς 18 ςοπηπῆοη 56εη56, ἔογβεα Όγ Ἰδαγπίης πὰ ρἱεῖγ." 

--Τῆις Ἡεναϊά απὰ Ῥγεςυγίεν. 
στο ὅνο. Φ3.οο πεῖ. 

ἘἈοΠΊΔη5. Βγ (᾿ς κεν. ύπσιαμ βάνθαυ, Ὁ.Ὁ., 1.1... 0δγ Μασραγεὶ 
Ῥτοΐεββοσ οἵ Ὀϊνίηΐϊγ, απὰ σϑποη οὗ Γηγίϑε Ομυγο, Οχίογά, πὰ ἴῃς Εδν. 

Α. Ὁ. Ηξαρσμ, Μ.Α., ἢ.Ὁ., Ῥυϊῃοῖραὶ οὗ Κίηρβ (Ὁ ]ερε, 1οπάοη. 

“ἼΝε ἀο ποὶ Πεϑἰϊαῖε ἴο ςοπηπιεπὰ [88 85 ἴμε θεβὶ φοπι πη ἴδ τΎ οἡ Ἐοπιδη8 
γεῖ τυττἴθπ ἴῃ ΕΠρ 5ῃ. [τ 1} ἀο ταυςἢ ἴο ρορυϊατγίζε [ἢ ϊ5 δάπηίγαθ!ς 
8πα πιυςἢ πεεάβα βεγίθβ, ΌΥ 5μονίηρ τπδὶ ἰξ 15 ροββίδ]ε ἴο δ6 οὶ εἰςαὶ ἀπ 
ΒΟΒΟΙΑΓΙ͂ ἃπὰ δἱ {πε 88π|6 {{π|6 ἀενουῖΐ δηὰ ερίγιίυαὶ, ἀπά ἱπιε}]}σῖθ]ς ἴο 
φαίη ΒΙΌΙῈ τεδάετβ." ---Τῆς Ομμγοῖ διαπάανά. 

στον ὅνο. 3.80 »"έ. 



ΤΗῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙῚ, ΟΚιτισλι, ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ 

νΟΙΌΜΕΘ ΝΟῪῊΥ ΒΕΑΡΥ͂ 

Ἑρἢοβίδηβ δηά (Οἰοβϑίϑηβ. Βγ τῃς εν. Ὑ. Κ. Αββοτσ, Γ).1)., 
ῬΙλει,, ἔοσπιογὶγ Ῥσοΐεβϑοσ οὐ Β᾿ δ] 4] τες, πον οὗ Ηεῦγεν, Ὑυίη τ ΟΟ]- 

ἰεψε, Ὀυ ]η. 

“ἈΠ 80]6ε δηὰ ἱπάερεπάσηϊ ρίεςε οὗ ἐχερεβίβ, δῃα οὔς ἴμδΐ ἤοῆς οὗ υ5 "δ 
δβοτγὰ ἴο ὕε ψιϊμουῖ. [Ὁ 15 [ῃ6 γοσκ οὗ ἃ πηδη ΨὴΟ 885 τωδάβ Ὠϊπϑαὶ 
ταδϑῖεγ οὗ 1ῃϊ5 ἴμεῖλθ. Ηἰ8 εχερειίςαὶ ρεγοερίίοηβ ἃγε Κεεῆ, δπὰ ψὲ ἃγὲ 
ἐβρεοίδ!γ σταίθξῃ! ἔοσ Ἠΐβ βίγοπῷ ἀεΐεηβε οὗ ἴπε ἱπίεατην δη ἃ ἀροβίο! ον 
οὗ ἴμεϑε ἴνο ρτεᾶῖ πποπυτσηθηῖβ οἱ Ῥδυ]ης τεδοβίης."--Τὴς Εχροσίον. 

Οτονσπὶ ὅνο. Φ2.ςο »εέ. 

ῬΗΠΙρρίδη5 δηά ΡΠ ΠΟ. Βγ Βεν. Μλαναν Β. νινοσντ, Ὁ.})., 
Ρτοΐεββογ οὗ ΒΙ ] σαὶ 1ωἱτεγαΐασγε πη Ὁπίοη ΤὨδοϊορῖοδὶ ϑεπιίπατυ, Νὲν Υοσγὶκ. 

“Ῥτοΐεβϑογ ποθ᾽ 5 ΟΟπηπηεΠίΑΓΥ ΔΡΡΕΔΓΒ ἴο πλς ποῖ 1658 δατηίγα]ε ἔοσ 
15 1ἰτεγαγυ πγεγὶϊ [Πδπ οΓ 115 βομο δγβῃὶρ πὰ 115 οἶδας δηὰ αἰβογι πιϊπδιῖης 
αἰδουβδίοῃϑβ οὗ ἴμε οοηϊεηΐβ οὗ ἴμεϑε ΕΡ:53116ε8.᾽"--σ. ΟΈΟΒΟΣ Ρ. ΕἸΒΗΕΕ. 

στον ὅνο. Φ2.οὁ πεεέ. 

δί. Ροίογ δηά δί. }πάθ. Βγ τις κεν. σηλεσεβ Βιοο, Ὁ.Ὁ., 
βοτηδίίπιε Βαερίυβ Ῥχοίεββογ οὗ Ἐςο]εβίδϑιςδὶ ΗϊϑίουΥ ἰὰ ἴῃς ὕπίνεγϑιτυ, 
Νεν Ὑοτκ. 

“ἼΒε οᾶγεῖα] δπὰ τποστου φῇ βιυάεπί ν}}} ἅπαὰ Πετα ἃ νϑαϑὲ διπουηΐ οὗ ἴῃ- 
ἰογυιδίϊοη ταοϑὶ μεὶρέμ] ἴο Ηΐπὶ ἴῃ Ηΐβ βιυμ ἀϊεβ δη ἃ γεβεάγομεβ. ὍΤῆε ἰπίοσ- 
δίϊομ] Οτίτῖς4] (οπηπηεηΐδγυ, ἰο ν μῖ ἢ τ Ὀεϊοηρ5, Ψ1}} ὑτονε ἃ 5τεδὶ 
Ῥοοη ἴο βίυάεηῖβ ἃπαὰ τσηϊη βίος β.""---τὴς (απαάίαηπ Οοπργεραδομαϊ εἰ. 

Οτόν Ἄνο. Φε.Ξο πσὲ 



Τί [πίοΓΠ Δ 10Π4] 

ΤΠροίοσίοδι 1 ἰθγαγν 

ΕΠΙΤΟΙΒ᾽ ΡΚΕΕΑΓΕ 

ΗΕΟΙΚΟΟΟΥ͂ μᾶβ5 πιδάς ρτεαΐ δπὰ ταρὶ ἃ δανδησεβ 

ἴῃ τεοθηΐ γϑᾶσβ. Νανν 11η65 οἱ ἱηνεβιρ ίίοη πᾶνα 

Ὀεεη ορεηεβα υὑρ, ἔτεβδῃ ᾿ἴρῃς δὰβΒ Ὀδθη οαϑδὶ ὕροη 

ΤῊΔΗΥ͂ 5076 οἷβ οὗ {πλ6 ἀδεαρεβί ἱπίδγεβί, πα {Π6 Ὠἰβίογίοδὶ 

τηθείμοά δᾶ5 Ὀεδη δρρ δα ἢ ἱπιροτγίδηϊ γεβϑυϊῖ8. ΤῊ Ϊβ 

Πᾶ58 ργεραγεά {86 ννὰὺ ἴογ ἃ [ἰδγαγσΥ οἱ ΤὨηεοϊορίοαὶ 

ϑοίδησα, δηά 45 ογεαίεα (ἢς ἀπσπηδηά ἴου 1ξ. [{ Πδ5 αἷβοὸ 

τπδά6 1 δί οποα ορροτίυῃπε δηὰ ργδοίσαῦὶα πον ἴο 56- 

ουγα {Π6 δεγνίοαβ οἱ βρεοὶδ δῖ ἴῃ (ῃς αἰβεγεηὶ ἀερατγί- 

τηδηΐβ8 οἱ ΤΕΟΪΟΡΎ, πᾶ ἴο δϑβϑοοίαϊε {Π6πὶ ἴῃ ἂῃ επίεσ- 

ΡὈΥίδα νοῦ ΨΜ01 [ὑγηῖϑῃ ἃ τεσογὰ οἱ ΤὨβθοϊορὶς-' 

ἱπαυΐγυ ὕρ ἴο ἀδΐα. 

ΤῊῖβ ΓΠΙΌΓΑΤΥ 15 ἀεδίρπθα ἴο σονεσ 6  ΠοΪς Πεϊα οἱ 

ΓΟ γβιίίδη Τ᾽ θοϊίορυ. Ἐδοῇ νοϊυπια 18 ἴο ὃε σοπιρίεῖς 

ἴπ 11561{, νυν 116, δὲ ἴῃ 6 5δπΊ6 {{πη6, 1Ὲ νν1}} ἰογπὶ ραγί οἱ ἃ 

σΔΓΘΙΪΥ ρῥ᾽απηδα γῃοϊο. Οπε οἱ {πε ἙάϊίοΓβ 5 ἴο ρσγϑ- 

ΡῬᾶγα ἃ νοϊυπια οὗ Τεοϊορίοαὶ Επογοϊορϑαϊα κῃ ΐϊοῃ νν}}} 

πῖνε τῃ6 Ὠἰβίογυ δπὰ ᾿ϊεγαΐαγε οἱ εδοὴ ἀεραγίπιθηϊ, ἃ5 

νν6}} ἂἃ5 οἱ ΤὨΘΟΪΟΡΎ 85 ἃ ψῇοἶα. 



ΤῊΕΞ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙ͂ΟΑΙ, ΓΙΒΕΑΚΥ 

Τῆς ΓΠΑΌΓΑΓΥ ἰ5 ἱπίεπαθα ἴο ἔογπιὶ ἃ 86.165 οἱ Τόχε- 

Βοοκϑβ ἰοῦ ϑδίυαθηϊβ οἱ ΤὨδοϊορΥ. 

Τῆς Αὐΐδοῦϑ, ἐμπεγείοσο, δἷπὶ δὲ σοποίβοηθββ δηὰ οοζῃ- 

ΡῬδοΐῃαββ οἱ βίδίεπιεηῖ. Αἱ {ἢ βᾶπ|6 {{π|6, ἴεν πᾶνε ἴῃ 

νίενν (παι Ιαγρα δπὰ ἱπογεαβίηρ οἱα85 οἱ δι ἀβηΐβ, ἰῃ οἴμα τ 

ἀεραγίπηθηΐβ οὗ ἱπαυΐγυ, νγῃο ἀαϑίγα ἴο ἢᾶνα ἃ βυβίθιηδίϊο 

δηά πογου δῇ ἐχροβίτοη οἱ Τῃεοϊορίοαὶ ϑοίθηοθ. Τεοῆ- 

πἶσαὶ τηδίζοσϑ νν1}} ἐπαγείογε 6 ἤσονη ἱπῖο πε ἔοτπι οὗ 

ῃοῖΐο5, Δηα ἴππ ἰοχὶ νν1}} Ὀ6 τηδάδ 85 γεδάδθϊα δηά δἰἰγαοῖ- 

ἷνα ἃ5 ροβϑβί]α. 

Τῆς ΓΠΙΌΥΑΓΥ 15 ἰπίαγηδίίομαι ἀπὰ ἱπιθγοοπίεββίοπαδὶ. [Ὁ 

Ψ11 6 σοπάμυοίεα ἴῃ ἃ οδίμοϊἑο βρίγιῖ, πὰ ἴπ {ΠῈ6 

Ἰπίεγοϑῖβ οἱ Τ᾽ ΠδοΪορῪ ἀβ ἃ βοίβησα. 

[5 αἷτὰ νν1}} 6 ἴο ρῖνα [}] δπὰ ἱπηράαγίΐαὶ βίαι θπηθηΐβ 

Ὀοίῃ οἱ {πε τεϑυ 8 οἱ Τ᾽ βεοϊορίοδὶ ϑοίθδποθ δπαὰ οἱ ἢ 

αιυσβίϊοηβ ψῃΐοῆ ἄγα 511} δὲ ἴβϑδϑυα ἰπ {ῃ6 ἀϊβετγεηῖ 

ἀεραγίπηθηΐβ. 

Τῆς Αὐἰδμοῦβ Ψ}1}1 Ὀ6 βομοἶαγβ οὗ γθοορηἱζεά γαρυϊδίίοη 

ἴῃ {Π6 βανϑσαὶ Ὀγαποἢ 68 οὗ βίυαΥ δϑϑίρηβα ἴω ἴπεπὶ. ΤΉΘΥ 

Μ01] Ὀ6 δββοοίδιεα υνἱἢ δα ἢ οἴμεσ ἀπά υγἱτῃ τμς Ἑαϊίοτβ 

ἰπ τε εἤοτγί ἰο ρσγονίάδ ἃ βεσγίεβ οἱ νοϊυτηθβ νν ῃΐσἢ τηδῪ 

δαἀεαυδίοὶ τεργεβαεπί ἴῃς ργεβεηΐ σοπαϊίίοη οἱ ᾿ἰηνοϑῖϊ- 

βαΐίζοη, ἀπα ἱπαϊσαΐα {116 νὰν ἰοσ {τ Γ ρσΟρΊα58. 

ΓΟΗΑΕΒΙΕΘ Α. ΒΕΙΟΟΒ 

ΘΤΕΨΑΕΤ Ὁ. ΕἸ ΘΑΙΜΟΝΡ 



ΎΤΗΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, [ἸΙΒΕΑΚΥ 

ΑΒΕΒΑΝΟΘΕΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΚΒ5 

ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ. ἘΝΟΥΟΙΟΡΑΌΌΙΑ. ΒΥ. (ΗΑΚΒΙΕ5 Α. ΒΕΙΟΟΒ, .Ὁ., 
Τ..1Δπ|., Ῥτοΐεββοσ οὗ Τπθοϊορίοαὶ Ἐπογοϊοραάϊα δηὰ ϑ προ οβ, ᾿]ηΐοῃ 
Ὑπεοϊογίοαὶ ϑεσγηΐπασγυ, Ναὸν Ὑοσῖς. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΚΙΤΕΒΑΤΟΒΕ ΟΕ ΤΗΕΞ Οἱιὧῦ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βγ8. ΚΕ. Ὀκινεκ, ἢ.Ὁ., δ 1π|, Ἐςρία5. Ῥτοίεββοσ οἵ Ηερτεν 
δηὰ σαπου οἱ (τσὶ Ομυτγοῖ, Οχίοσά. [Δ ευϊτεά απάὰ Ξπίαγρεά Ξα πο». 

ΘΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΕ Οἱιὧῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ ΕΚΑΝΟΙΒ 

ΟκΑΕΟΚΌ ΒύκΚκΙττ, Μ.Α., Νουγίϑίδῃ Ῥσγοίεββοσ οἱ ὨὈἰνίηϊν, {ηἱνουβειν 
οἵ σαπιδυίάρε. 

Οιἱῦὺ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΠΗΙΒΤΟΗΥ. ΒΥ ΗΈΝΕΥ ῬΕΕΒΕΚΝΕῈΡ ὅΜΙΤῊ, Π.Ὁ., 
Ῥτοίεβϑοσ οἵ ΟἹὰ Τεβίαπιεπὶ 1ἰϊεγαίυσε, Μεδάν!)]ε, Ρα.. [νοι Κεαάνγ. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗῪ ΜΙΘΤΟΗῪ ΟΕ ΤΗΣ Ὁιῦὺ τξβταμεντ. ΒΥ 
Εκάνοῖβ Βκονν, ὮὨ.Ὁ., 1.1..})., Ω.1ἅπὸ, Ῥταϑιάθηι δὰ Ῥγοίβδϑοσ οἵ 
Ηεῦτεν, ίΐοη Τπεοϊορίοδὶ ϑειιίηδιυ, Νὰν Υοσκ. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ Οἱὧἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ Α. Β. ῬΑΝΙΏΞΟΝ, 

Ό.}., {1..}., βοπιδιίπηβ Ῥτοίεββοσ οὗ ἤεντγεν, Νενν ζο]]ερε, Ἑάϊη υγρῃ. 
[νστυ Αἰ εαάνγ. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΧἸΤΕΗΒΑΤΟΗΕ ΟΕ ΤΗΕ Νενν ΤΕ5ΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βγ Κεν. [.ΜῈ5 ΜΟΕΕΑΤΊ, Β.Ὁ., Μίηϊβιοσς ὕ]πἰἰοὰ Ετες ΟΠυγοῃ, 
Ῥυπάομῃαϊά, ϑοοιϊδηά, 

ΟΑΝΟΝ ΑΝῸΌ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ ὕλβρακ Ἐεν 
Οκεοοκυ, Ὠ.Ὁ., 11,0, Ρτοίεββδοσ οὗ Νεν Τεβίδιηεηι Ἐχερεβὶίβ πὶ ἴΠ6 
ὕιϊνεγϑιν οἱ 1, εἰρσὶρ. [σευ Αεαάν. 

ΤΗΕ .ἹΕῈ ΟΕ ΟΗΗΙΒΤ. Βυ ΜΠ ΑΜ ϑάνραυ, Ὁ.Ὦ., 1.1,.Ὁ., [δὰ γ 
Μαγραγεῖ Ῥγοΐεβϑβοσ οἱ Ὀἰνίπἰϊγ ἀπά σβδηοη οἵ (μγίβε Ομυγοῃ, Οχίοσγα. 

Α ΗΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΟΜΠΗΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΟοδτοιιο Αὐαξ. Βν 
Ακτηῦκ Ὁ. ΜΟΟΙΕΕΕΕΤ, Ὁ. Ὁ., Ρτοέεβϑοσ οἵ Ὁβασοῃ Ηἰβίογγ, πίοη ΤΈΘο- 
Ἰοχίοαὶ ϑειιίπανγ, Νενν Υοσκ. [οι Κεαάν. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗΥ ΜΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ 

Ἑκανκ Ὁ. Ῥοκτεᾷ, Ὁ.}., Ργοΐξεββϑοῦ οἵ ΒΙΌ] σαὶ ΤὨθο]οσυ, Υ 416 Ὁηϊνεγϑιῖγ, 
Νεν Ηασνεη, Οοηη. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΥ̓ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ ΟἙΕΟκΟΕ Β. ὅΤΈΝΕΝΒ, 
Ὁ. Ὁ., βοπιδῖίπηα Ῥτγοίεσβοσ οὐ ϑγϑβίεπιδίϊο ΤΒεδοΐορυ, γαὶς υπἱνεγϑίιγ, Νενν 
Ηανεη, Οοπη. [Δῖσω Κεαάν. 

ΒΙΒιιόαι. ΑΒΟμΕοιοου. Βυ6. Βυσῆάναν Οκαὺ, ἢ. ., Ῥγοΐεβϑοσ 
οἱ Ηεῦτεν, Μαηϑξῆἷςϊὰ (ο]ϊερε, Οχίοσά. 

ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΗΟΙΙΟ ΟΗυΗΟΜΗ. Βγ ΟΒΕΑΤ ΒΑΙΝΥ, Ὠ.Ὁ., 
11,.})»,, ϑοπιειίμης Ῥτίποίραὶ οὐ Νενν ΟοἸ]εσε, ΕἀΪΩΡυγρῃ. [σιν Κεαάν. 

ΤΗΕ ΕΑΗ͂ΙΥ ΙΑΤΙΝ Οοηυῆοη. [Δπ|λον ἐο ἐς απποιρεεα ἐαίδν 



ΤΗΕ [ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑῚΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, ΓΠΙΒΕΑΚΥ 

ΤΗΕ ΙΑΤΕΗ͂ ΙΑατιν οηυβοη. [41μίλον ἰο δέ απηνεομρεεαῖ ζαΐσν. 

ΤΗΕ ΘΟΗΕΕΚ ΑΝΌ ΕΑΒΤΕΗ͂Ν ΟΗυΗΟΗΕΒ. ΒΥ. Ε.- ΑΡὲεένευ, ἢ.Ὁ., 
Ῥυϊποίραὶ οὗ ᾿πἀδρεπάςηϊ (ο]]ερε, Μαποβδεβίεσ. [νοι Κεαάν. 

ΤΗΕ ΒΕΕΟΗΜΑΤΙΟΝ. ΒΥΤ. Μ. ΠΙνΝθβαυ, Ὁ... Ρυϊποῖραὶ οὐ της τε 
Ἐτες Οο]]ερς, ΟἸαβρον. [2 υοἷς. σιν Αἰεαάνγ. 

ΟΜΗΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΊΊΑΤΙΝ ΟΟὐΝΤΗΙΕΒ5 ΒΙΝΟΕ ΤΗΕ οουνοόοιι Οο0Ε 
ΤΗΕΝΤ. Βυ Ραὺ! ΒΑΒΆΤΙΕΕ, 1).1μπ|. 

ΒΘΥΜΒΟΙΙΟΒ. ἢν ΟΗΑΆΑΚΙΕ5 Α. Βειοσβ, Ὠ.Ὁ., Π.1κι., Ργοίεββοσ οὐ 
ὙΠεοΙορίοαὶ Επογοϊορεαϊα ἀπὰ ϑγυπιθο ς5, ὕπίοη ΤὨδοϊορίςαὶ Θεπλ αι γΥ, 
Νεν Υοτκ. 

ΗΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ. Βγ 6. Ρ. ΕἸΞΗΕΕ, Ὁ.Ὁ., 
11, Ὁ, ϑβοπιεϊϊπιες Ῥτοίεββδου οἱ Ἐσοϊβϑἰαϑίϊὶςαὶ Ηἰβίογσυ, Ὗαῖ᾽ῖς {Ππ᾿νετγϑί τυ, 
Νεν δλνεη, (ἰοηη. [Δευϊφοά απαὰ Ξηαγρεα Ξαάτέο». 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΙΝΒΤΙΤυΤΙΟΝΒ. Βυ Α. Ν. 6. ΑἸϊεπ, Ὁ.Ὁ)., βοπιεῖίπια 
Ῥτγοίεββογν οἵ Εςοϊεβί αϑιῖοαὶ Ἡ ἰβίουυ, Ρτγοιεβδίδπι Ἐρίβοοραδὶ ᾿ὶνὶ μὴν ὅϑοποοὶ, 
Οαδπιυτγίάρε, Μ855. [Ψνοιῖυ Κεαάνγ. 

ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΥΟΡ ΒΕΙΙΟΙΟΝ. ΒΥ ΕΟΒΕΕΚΤ ΕἸΙΝΤ, Ὁ. Ὠ., Χ1..})., βοππε- 
εἴπας Ῥτγοίεβϑοσ οὐ Ὠὶνίπιν ἰπ τῆς ἰ᾽ ηϊνεγϑιν οὐ ΕΑ ΟυΓγρῃ. 

ΤΗΕΉΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΒΕΙΙΟΙΟΝΘ. Βγ ΟΕΟΒΚΟΕ Ε. ΜοΟΕκΕ, Ὁ.Ὁ., 11,..., 
Ῥτοίεββου ἱπ Ἡαδγναγά [Πηϊνεγϑὶγ. 

ΑΡΟιΟΟΘΕΤΙΟΘ. ΒΥ Α. Β. Βκύςε, Ὁ.., ϑβοπιειϊϊπια Γγοΐεβθοσ οὗ Νὲν 
Τακίδτηςηὶ Εχερεϑὶβ, Ετες Ομαγοῦ (ο]]ερε, ΟἸαθρον. 

[Δευϊτεά απ πη αγμεά δα είον, 

ΤΗΕ ΟΗΒΙΒ5ΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΟΟΌ. Βν ΠῚΙΑΜ Ν. ΟΑΕΚΕ, Ὁ. Ὁ., 
Ῥγοΐοββουῦ οὗ ϑυϑίοπηαῖίς Τθοίοσυ, Ηδπι]ίοη Ὑεοϊορὶςδὶ ϑεπιίπαγν. 

Νσιυ Ἐεαάν. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗΙΝΕΟΕΜΑΝ. Ἐν Πα Μ Ρ. ΡΑΤΕΚΒΟΝ, Ὠ.Ὦ., Ῥτοίεςϑος 
οἵ ΠὨἰνίπίιγ, πἰνεγϑίιν οὐ ΕαϊπΡυΓρῃ. 

ΤΗΕ ΟΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΟΗΗΙ5Τ. ΒΥΗ. Ε. ΜΑΟΚΙΝΤΟΞΗ, Ρἢῃ. Ὦ., Ῥγοΐεββϑοσ 
οἱ ϑγειεπιαῖίς ΤΠεοϊοσυ, Νενν (οἸ]ερε, ΕΔ πΟυτρῃ. 

ΤΗΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ ΒΑΙΝΑΤΙΟΝ. Βγ ΟἘΕΟΒΟΕ ἢ. 5τε- 
ΥΕΝ5, Ὠ.}., βοπιεϊίπια Ῥτγοίεββου οἵ. ϑγβίεπιδιῖς Τ᾽ πεοϊοσγ, δὶς {ηἱνεγϑίιγ. 

[σιν Αεαάγ. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ |ΕΕ. ΒΥ ΊΑΜ ΑΡΑΜ5 
Βκονν, Ὠ.Ὦ., Ριοίεσβοσ. οἵ ϑγϑίεπιδιὶς Ὑπεοΐοργ, ἰὐπίου ΤὨεοϊορίςαὶ 
ϑειαίπατυ, Νεν Υοσκ. 

ΟΗΉΙΒΤΙΑΝ ΕΤΗΙΟΒ. ΒΥ ΝΈΝΜΑΝ 5ΜΥΤΗ, Ὁ. Ὁ., Ῥαβῖογ οἵ ζοηρτερα- 
τίομαὶ σμυτοῦ, Νανν Ηκδνεη. [Δευϊεεά απὰΔὖ Ξπέαγρεά ξα έίορ. 

ΤΗΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ΡΑΒΤΟΗ͂ ΑΝΌ ΤΗΕ ΨΟΗΚΙΝα ΟΗυΗΟΗ. Βγ 
ΨΥΑΞΒΗΙΝΟΤΟΝ ΟἸ’ΑΌΡΕΝ, Ὁ. Ὦ., Ραβίου οἵ (οηργεραιίοηδὶ Ομαγοῃ, Οοϊαπιθυ, 
ΟΒϊο. [λίσιν Αεαάν. 

ΤΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΗ ΡΒΕΑΟΜΕΗ. Τῆε εν. Α. Ε. ΟΝ, Μ.Α., Ὠ.2., 
Ρχίποίραὶ οἵ Νενν (Ο]]εσε, Τοπάοπ, Επρὶδπά. 

ΒΑΒΒΙΝΙΟΑΙ ΧἸΤΕΡΒΑΤΟΗΕ. ἘΒν 5. ΘΟΗΕΟΘΉΤΕΚ, ΜΑ.Α., Ῥγεβίάθηὶ οὗ 
ἴδε εν 5 ἢ ΤΠεοϊορίοδὶ ϑευιίημασυ, Νενν Υογκ Οἰγ. 

ΕΣ οτηῆξκε νοιῦμεβ Ὑ711,1, ΒΕ ΑΝΝΟΌΝΟΞΌ ΤΑΤΣΚ. 



ΤΊ [πίογπδίίοπαί Τἰδοίορίοδί [λθγάγν 

νΟΙΜΕΒ ΝΟΥ ἘΕΑΡΥ 

Δη [ηἰγτοάἀυοίίοη (ὁ (Π6 [ἰ{ογαίυγα οἱ (ἢ6 ΟΙά Ταϑβίδᾶ- 
Πιρηΐ. Βγ Ρτοίεβθοσ 5. Ε. Ὥβινεε, ἢ.Ὁ., Ὁ. 

“Α5 ἃ ψο]ε ποτε 18 Ῥγο Δ ΌΪν πὸ ὈΟΟΚ ἰπ [πε ΕΠρ] 58 ᾿δηρυᾶρε εαυδὶ 
ἴο 1} 15 " Ιπιτοἀυοιίοη ἰο {πε 1ἰϊογαΐατε οὗ 186 ΟΙά Τεβίασηεηϊ, ἴου 186 
βἴυάοηι ψῆο ἀεβῖγεβ ἴο ὑπάεγβίδπα υνμαὶ τπῸ6 πιοάσφγη ογἰἰοῖσπὶ ἐμέπὰς 
δῦουϊ {πὸ Β10]6." --Ὦτ. ΠΎΜΑΝ ΑΒΒΟΤΊ, ἰη Τῆι Οιμϊοοκ. 

στον ὅνο. Φ2.50 16’. 

Α Ηϊδβίοτσν οὗ Οἰγϑεδηϊν ἱπ (6 Αροϑίο!!ς Αγαϑ. 
ΒΥ Ακτηῦκ Ὁ. ΜοΟισεεξι, ΡΒ.ΏὮ., Ὁ.}. 

“ΤΒε οἰθάγηεϑϑ, 56 [-ςοῃϑἰβίθπου, δπα ἴοσος οἵ {πῸ ψΠΟ]ς ἱπιρτεββίοη οὗ 
Αροϑίο!!ς (γί ϑεδη Υ ἢ πῃ ϊσ ἢ ννα Ἰεανε [Π15 ῬΟῸΚ ζοε5 ἔδυ ἴο ζυᾶγ- 
δηΐεε ἰϊ5 ρεγπηδηθηῖ ναἱὰς πα ϑιιοοαβ5.""--ῶῆς Εχροφῆον. 

Οτόονῃ ὅνο. 2.50 ποί. 

Ομ γβείδη ΕἸΠϊς.5. ΒΥ ΝΕΈΝΜΑΝ ΘΜΎΤΗ, Π.Ὁ. 

“ΑᾺ8 1ῃϊ5. ὈΟΟΚ ἰβ8 ἴῃ Ἰαιοβῖ, 50 ἰξ ἰς 1η6 {}1658ὲ δῃηὰ πιοβῖ αἰϊγαςίϊνε ἴγοδῖ- 
πιεηϊ οἵ {πε βυῦ)εςὶ (παΐ νγὲ ἅτε {απ} αγ ἢ. Ραίϊοπὶ δπα ἐχῃδυβίῖνε 
ἴῃ [18 τπειμοὰ οἵ ἱπαυίγυ, ἀπά ϑιἰπιυϊαιίηςς ἀπά βυρσρεϑίῖνο ἴῃ τῃ6 τορὶς ἰὲ 
Βδηπά]εβ, ννε ᾶγεὲ σοηδάεηι τΠδὶ ἴξ νν}}} θς ἃ ΠΕΙρΡ ἴο {πὸ ἴδϑκ οἵ της πιογδὶ 
ὉΠαεγβίδηαίηρ δηα ἱηϊογρτγοίδιίοη οἵ μυπιδη [{6."-- Τῆς 1ἰνΐηρ Οπαγολ. 

στόν ὅνο. 2.50 πεί. 

Αροϊογρεοίίοβ; ογ, ΟΠ γιβιη ν οίοηβίνοῖγυ δίαδίοά. 
ΒΥ ΑΙΕΧΑΝΘΕΚ ΒΑΙΜΑΙΝ ΒΕῦΟσΕ, Ὠ.Ὁ. 

“(͵ε Βᾶνε ποῖ ἴοσ ἃ ἰοης {ἰπ]Ὲὸ ἴδάκεὴ ἃ ὈοοκΚ ἰπ παπᾶ {παὶ ᾿β πιοτα 
β{πτυ]δτίηρ ἴο αι... . ΔΗ Ποαϊ οοπιπιοπείηρς ἐαγίπετ, ψνεὲ τερεδὶ {παῖ 
15 νοϊαπλε 15 ἴπὸ δ ]εβῖ, τηοϑὶ βο πο αγὶγ, τηοϑὶ δάἀνδηςθα, δηὰ βῃαγροβϑὶ 
ἀείεπος οἵ ΟΠ γίβι απ ἰπαὶ Πὰ5. ἐνοῦ θεθη ντίτοη. Νο {τπεθοϊορίςαὶ 
Ἰγατγυ που] θὲ νίϊμουϊ ἰϊ.᾿"- Ζίον'ς Ητναϊά. 

στον ὅνο. Φ2.50 πεί. 

ΟΙά Ταβίδπιοηί Ἠϊβίογυ. Βυ ξνκυ Ῥβέβεινεν ὅμιτη, Ὠ.Ὁ. 

“Ῥτοΐ. 5π|}1} Πᾶ5, ὈῪ ἢΐβ σοπιργεμϑηβῖνο πα νἱ τα] ζοα Ἡἰϊσίοτγυ, [ἱὰ 4}} νῃο 
«Ἄγε ἔοτ {πε ΟἹ Τεβίαπχεηῖ ὑπάετ στοαὶ ΟὈ ζαιίοπβ."-- 7 ς Ἱπάερενμάφν. 

τόν ὅνο. Φ2.50 ηεΐ. 



ΤΗῊΗΕ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΚΟΟΙΟΑΙ, [᾿ΒΕΑΒΥ͂ 

νΟΙΜΕΒ ΝΟΥ͂ ἘΕΑΡΌΥ 

Τῇο ΤΠοοίορυ οὗ (Π6 Νανν Τοϑίδπιθηί. Βυ στοβοκ Β. 
5ΤΕΝΕΝΒ5, Ὠ.Ώ., 11..ὃ. 

“Τὸ 5 ἃ ὅπε ἜχᾶπΊιρ]ε οἵ ραϊηβίακίηρ, ἀἰβογι πιϊμαὕηρ, ἱταραγίῖαὶ τεβοα ΓΟ ἢ 
πὰ 5ἰδίθμεηϊ."---7)}:6 (οπργεραίίοπαί,5ι. ς Ογονῃ ϑνο. φ2.ςο »:ξέ. 

Ηϊἰβίοτν οἵ ΟΠ γίϑιίδῃ οοίγΓπθ. Βν Οποόκοε Ρ. ΕἸΞΗ Ἐπ, 
}).Ὁ., 11,2. 

“ΤῸ 15 ΟἹΪΥ 75 ἴο 58 Υ 1η41 Ὦτ. ΕἸΒΠΟΓ μᾶ5 ργοάυςοα ἴπε Ὀεβὶ Ηἰβίογυ 
οἵ Ποειτίηε μαὶ γε μᾶνὸ ἴῃ Ἐπ 5." -- ΤΊ} Νειυ Υονὰ Ἐναηρείει 

στονπ ὅνο. 2.50 γε. 

Τίια Ομ βείδη Ῥαβίογ δπά ("6 νογκίης Οδυγοῖ. 
Ἀν ΜΑΒΒΙΝΟΤΟΝ ΟἸΆΡΡΕΝ, Ὠ.ἢ., 11,0. 

“Α Τφοπηργεμοηβῖνο, ἱπβρίγίηρ δα μεϊρέα! συΐᾶς ἰο ἃ Ὀυϑν ραϑίοσ. Οπο 
Βηα5 ἰπ 1 ἃ πε! ἰπας οἵἨ ργαοίϊοαὶ βυρροβιίίοηβ ἔογ 1ῃ6 ἀδνοὶορπιεηὶ οὗ 
τῆς ϑρί για] ἀπὰ ψογκίηρς "ἰὸς οὗ 1Π6 ἔξαγε, πα [ΠῸ ΔηΒΡΕΓ ἴο ΠΊΔΠΥ͂ 
ΡΓΟΌΪεπιβ πὶ ἅτε ἃ ςοηβίαπί ρεγρί αὶ ἰο 1Π6 [ΔἸ Π{ὰ] πίη ἰβίοτ." 

- ΤΊιε ΟἩνγδαν 1 δ] ἔρεπεεν. 

στον ὅνο. Φ2.50 πεΐ. 

ΟΠ γιίδη [πϑ(ἰυ{10η5. ΒΥ ΑΙΈΧΑΝΡΕΚΝ ΡΝ. Β. ΑἸνεν, Π.Ὦ. 

“ Ῥτοΐοββου ΑΠ]οπ 5. Ογίβιίδη 1πϑιτυτοη 5 τπηᾶν Ὅς τεζαγάθα ἂς ἴῃς πιοβῖὲ 
ἱπιηρογίαπί ρογτηᾶποηὶ ςοπιτγὶ δατίοη. Ἰνῃϊς ἢ ἰῃς Ρτοίεβίαης Ἐρίϑοοραὶ 
ΟΒυτοῆ οὗ 1πὸ [πιο Βιαϊοβ μᾶ5. γοὶ τι ἴο ρϑεῆθγαὶ {ῃθοϊορίςαὶ 
τδουρηι."-- ΤῈ Απιογίεαη Χομγηαὶ οἵ Τ]ιεοἰοαγ. 

στον ὅνο... 82.ςο πεῖ. 

Το ΤΠθοΐορυ οὗ {π6 ΟΙὰ Ταβίαπιοηί. 8Βγ Α. Β. θάντοβον, 
ὉὍὉ., 11,0 . Ὁ {μπ|. 

“ἯΝΟ ΒΟΡΟ ὀνόγυ οἰογρν πιαη ΨΜ}} ποῖ τοϑὲ ςοπίοπί ΠῚ] 6 845 ρτγοσυγεὰ 
δηὰ βιυαϊςα 1Π15 πιο Δα πιγα]ὸ ἀπα ἀβοί! θθῸΚ. Ἐνογν το! ν ἀϑοίαΐ 
αποβίίοη το]αϊίηρς ἴὼ πιδη --- ἢἰ5 παΐυγο, ἢΪβ [ἅ}}, ἀπά ἢἷβ τεἀοπιριίοῃ, 
Ὠΐ5 ῥγόβθηῖ ὸ ογ στόσο, ἢὶ5. 6 αὐἴεγ ἀθαῖῃ, ἢϊ8 ἑαϊατο 11Π{ὸ, ἷβ 
ττεδᾶῖθα οἱ."---Τῆς (ἀπαάϊαη (ἠπμτγεθιπιαη. (τε νῃ ὅϑνο. φ2.50 πεί. 

Το ΟΠγιϑιίίδη Ἠοοίγίηθ οἱ ϑαϊναίίοῃ. Βγ Οσοκοὲ 8. 
ὅΤΈΝΕΝ5, Ὠ.Ὁ., 11,.ὃ. 

“Ῥχοίοββοῦ ϑίθνεῃβ 85 ρογοττηεξα ἃ ἰδβὶς οἵ στοαὶ ἱπιροτίδηςε, ςεγίδίῃ ἴο 
ἐχεγῖ νἸάς ἀπά ποῖρέμϊ! ἰπῆυοηςθ ἴῃ βθιΠπρ ἴῃς ταϊπὰβ οἵ ππεη. Ης μᾶ5 
ἰτραϊεά {Π6 5) 6οὶ Ὠἰδιογίς!ν ἀπ λα5 σίνοπ ἴὸ (Ὁ γίβι τπ6 ἔγϑῖ ρίαςε ἴῃ 
ἱπίοεγργείϊηρς μὶβ ον πιἰβϑίοη.᾿᾿--Ἕοη ργεραίϊἑοηπα δὶ απὰ (γί ίΐατι ΠΓονίά. 

Γ ονῃ ὅϑνο. 2.50 πεέ. 



ΤῊΕ [ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΓἸΒΚΑΚΥ 

ΝΟΓΌΜΕ ΝΟΥ͂ ἈΕΑΡΥ 

Τίιο Απείθηί Οδίποῖς Οπηγο. Βγ Κοβεετ Κλινν, Ὁ.Ὁ., 1.1... 
“ΑΔΒ ἃ ζοπιργεμδηβῖνε ΌΥΚ οα 1Π6 ἐοτγπιαῖϊνε βίαροε οὐ ἴπε6 Ομυτγο ἢ 5 ἐχ- 
᾿μὐληῤονς πε νοϊασηε νν1}} εαβιγ ἤπα [15 ρίαςε ἰη {πε ἔγοπὶ τᾶπκ δποης 

Κϑ οὐ [Πε 5] εοὶ ςοπῃροβεὰ ἰῃ πὸ ΕΠρ 5} ἰδησυᾶρε."---ΤῊΣ Τπίεγίον. 
Οτοόονη ὅνο. 92.530 πεί. 

Τῆς Καοίογπιδίοη ἱπ (ΟΘΓΠΊΔΠΥ. ΒΥ Τῆομὰβ Μ. [πνθβαυ, 
ΜΑ., Ὁ.Ὁ. 

στον ὅνο. Φ2.50 πεί. 

Τῆς Ἀοίογπιδίίοη ἰη 1,πὰ5 Βεογοπάὰ (ΤΟΓΠΊΔΩΥ. Βγ Τηόμαβ 
Μ. 1 νυβαυ, Ὁ.Ὁ. 

“Τορεῖποῦ ἴΠ658 ἴοὸ νοϊατηθ5 νν}}} ἂἱ οπςθ ἴα Κο {πεὶγ ρἴδος 85. {πε οἶδϑ- 
β'σδὶ Ἐπ] βῃ Ηἰβίοτυ οὗ 1ηε Καοίογπιαίίοη."--Τῖ ἘΕχροσίίονυ Τίριες. 

“ὍΠε ροοὰ Ῥοίδποε οὗ πιαίεγία! νυ ῃ ἢ Π6 Πδ5 δἰἰαϊπθα ὈΥ ἃ 56]{-ἀεηγίης 
ἐχο]υβίοη, ἃ5 γγῈ }} 85. ὈΥ πηυςἢ γεβϑάγο]ϊ δηὰ ἱποϊυβίοη οὗ ἔγεβϑῃ πηδιίοθγίαὶ, 
πιδκεϑ [ἢ6 ΨΟΓΚ ἃ γθὰ] δα αἰτίοη ἴο οὖσ πιδίεγία]5 ἔογ βίυαγ." 

ὃ --Τῆε (οηργεραϊίοπαϊςί. 

Οτονη ὅνο. θ2.50 πεί. 

Οὕμοη δηά Τοχί οὗ (Π6 Νοὺν Τοϑίβπιθηί. Βγ σάβρεκ Κενέ 
ΟκΕΟΟΒΥ, Ὠ.Ὁ., 1.1,.Ὁ. "Ἂν 

“ΤῊΣ ΒΟΟΚ ἴ5 ἃ ἰγοαβυτγυ οἵ Ἰδαγηΐπρ, ἀπά [15 [αίττιθββ ἰπ ἀθα] ηρς νἢ τῃῈ 
πλδῖϊοτ ἰη Ππᾶπα ἰ5 δαπηῖγα]θ. Ετοπὶ ἢγϑθί ἴο ἰδβϑί, [ἢ ρυγροβε οἵ ἴῃς 
δυΐῃοτ ἰ5 ποὶ ἰο 5ϑῆονν ὕροη ἢον 5] 151 ὑα5!5 οὐγ ὀοηβάδηςε ἰπ {πε σδη- 
οηϊοϊγ οὗ (6 Νὼν Τοβίαπιοηϊ ἰα θαβοα, θὰϊ γαῖμογ ὡροη ον 50] ἃ 
ἐουπάδιίοη υγ σοπβάοποε γοϑῖβ." -τὔοπγπαὶ απ Δ οσδοηρον. 

Οτοόονη ὅνο. θ2.:ο πεί. 

Τα σγροκ δηὰ δβίογηῃ Οπυγοῖθβ. Βυ ϑνάιτεκ Ε. ἄβενευ, 
ΜΑ.Α., Ὁ.Ὁ. 

“1 86 Ὲπὶ5 ἴο πιὲ 8η οχοο]]εηῖ πα πηοϑί ὑβεΐῃ] ρΐίεςε οὗ ψουκ. 1 ἀο 
ποῖ Κπονν δηνίῃίης ἱπ ἘΠρ 5}. ΠΟ σόνεῖβ {ΠπῸ βᾶπια στουπα δηᾶ 
δπὶ βϑυγε τ. Αὐόπεν ἢδ5 ρυϊ τ15 81} ἰπ ἢἰ5Β ἀθθϊ Ὀγ ἢΐ5. βοῃποίαγὶν, ΜῈ }}- 
Ῥαϊαποοὰ ἀδπὰ ᾿ἠυάϊοίου5 ἰγοαϊπιεηΐ."-- Ργού. Μ᾿ Παπὶ Αάαπις Βγοίυη. 

Οτονπη ϑὅνο. 982.50 πεί. 

Το (τ ϑίίδη Ποοίγίπο οἱ σοἀ. Βνυ ύπαταμ Ν. συλκκε, Ὁ. Ὁ. 
στον ϑὅνο. θ2.5ο ρ΄ Ῥοβ'νσς Αἀαϊίοηδὶ 
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ΒΕΕΤΟΝΝ ᾿“ (ΓΙΚΟΟΙΑΤΙΟΝ ὈΕΡΑΚΝΤΜΕΝΤ 
ΤΟ αν 202 ΛλΛαΐη ἰἱγαγγ 642-3403 
ΙἰΟΑΝΡΕΒΙΟΡῚ 2 

ΗΟΜΕ υϑὲξ 

ΗΝ ΡΟ τὰ απ 
Αἰι ΒΟΟΚΘ ΛΛΑΥ ΒΕ ΒΕΓΑΙΓΕΡ ΑΕΤΕΚ 7 ΡΑΥΘ5 
1-πηοπἢ ἰΙοαπβ πιαγ Ὀ6Θ γθπθννϑα ὃγ ςαἰ πο 642-3405 

ό-τηοπ!ῃ ἰοαπβ ππαγ Ὀ6 γθομαγοϑα Ὀγ Ὀγίποίπο Ὀοοκϑ ἴἰο (ἰγουϊαήοη Ὁ 65 Κ 
Βϑπθννα β απα γθομαγοθβ παν Ὀ6 πιαὰθ 4 ἀαγϑ ργίογ ἰο ἄυθ ἀαίθ 

ὈΌΜυΕ Α5 5ὅΤΑΜΡΕΡ Βειονν 
πῆι τ Ῥ ἵ ΓΝ 

. ΝῸΝ ο η τὸς 
ἀθνυ " ΐ σου 

ΒΕΌ. Οἱ, [δΒ9 Υ 

27 

ἘΕΌ, ΟἹ. ΒΕ 1. Ἐ1 

ΔΡᾺ 3. 1980 

ΚΕ, οἷα. ΜΑΝ 10. 890 

ὈΝΙΝΈΒΘΙΤΥ ΟΕ ΓΑΙΙΡΟΚΝΙΑ, ΒΕΒΚΕΙΕΥ ΕΟΒΜ ΝΟ. Ο8θ56; 40πι, 6.76 
ΒΕΚΚΕΙΕῪ, ΓΑ 94720 
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